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งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือนําเม็ด EPS Off-grade มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกําจัด
สารทําให้เกิดฟองได้พอลิสไตรี น Off-grade งานวิจยั นีแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที 1 ศึกษาชนิดและ
ปริ มาณสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทีแตกต่างกัน 2 ชนิด คือ (SBS) และ SEBS ทีทําให้ค่า
ความทนแรงกระแทกและค่าต้านแรงดึงสู งกว่า HIPS ส่ วนงานวิจยั ส่ วนที 2 เติม OMMT ในพอลิสไตรี น
Off-grade เบลนด์ดว้ ยสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกชนิดและปริ มาณทีเหมาะสม โดยของผสม
ในงานวิจยั ทัง 2 ส่ วนถูกผสม (melt-blending) ด้วยเครื องอัดรี ดเกลียวหนอนคู่และฉี ดขึนรู ปเป็ นชินงาน
ทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่ สมบัติเชิงกล สมบัติการไหล และสมบัติทางความร้อน โดยงานวิจยั ส่ วนที
2 มีการทดสอบพฤติกรรมการคืบเพิมเติม จากผลการทดลองส่ วนที 1 พบว่าระบบทีเติม SEBS มีค่า
ความทนแรงกระแทกและค่าต้านแรงดึงสู งกว่าระบบ SBS แต่อย่างไรก็ตามเมือเติม SBS 30%
โดยนําหนักขึนไป ทําให้พอลิเมอร์เบลนด์มีค่ามอดุลสั ของยังค์สูงกว่าระบบ SEBS ทีปริ มาณเดียวกัน
นอกจากนีระบบทีเติม SBS มีความเสถียรทางความร้อน ความหนืด และค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปสู งกว่า
ระบบ SEBS จากงานวิจยั ส่ วนที 1 จึงเลือกการเติม SEBS 30% โดยนําหนัก (PSOSEB30) ไปศึกษาต่อ
ในงานวิจยั ส่ วนที 2 เนืองจากมีค่าความทนแรงกระแทกสู งกว่า HIPS และการเติม SBS ทีปริ มาณเดียวกัน
มาก จากผลการทดลองในงานวิจยั ส่ วนที 2 พบว่าการเติม OMMT 2% โดยนําหนัก ใน PSOSEB30
สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของ PSOSEB30 ได้ แต่ยงั คงเกิดการคืบมากกว่า HIPS
โดยการเติม OMMT ไม่เกิน 2% โดยนําหนัก ทําให้คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 มีค่าความทนแรง
กระแทกสู งกว่า HIPS แม้วา่ การเติม OMMT ทําให้ค่าความต้านแรงดึงและเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด
ตํากว่า PSOSEB30 เล็กน้อย แต่ส่งผลให้ค่ามอดุลสั ของยังค์และความเสถียรทางความร้อนของคอมพอสิ ท
PSOSEB30 เพิมขึน อีกทังยังทําให้มีค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปตําทีสุ ด โดยการเติม OMMT 1%
โดยนําหนัก ทําให้ระบบมีความหนืดตํากว่า PSOSEB30
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The main purpose of this study is to reuse EPS Off-grade by purging the blowing agent to obtain PS which
is called “ PS Off-grade ”. This study is divided into two sections. Section one, the effect of impact modifier such as SBS
and SEBS were investigated to obtain higher impact strength and tensile strength than High Impact Polystyrene (HIPS).
Section two, the effect of OMMT contents on PS Off-grade blend with suitable impact modifier types and contents from
first section. The compounds would be melt blended by twin screw extruder. The samples were then molded for test
specimen by injection molding machine. The specimens were characterized for mechanical behaviors rheology and
thermal properties. Characterized creep and recovery properties were included in section two. From section one, it is
obvious that both impact modifiers over 30% wt caused impact strength higher than HIPS. Moreover, the impact strength
and tensile strength of PS Off-grade/SEBS blends (PEOSEB) were higher than the one of PS Off-grade/SBS blend
(PSOSB). For the study of tensile modulus between PSOSB and PSOSEB, it was found that at 20% wt PSOSEB showed
higher modulus than PSOSB due to its flexible structure. With the amount added up to 40% wt in our study, PSOSB
posses higher thermal stability, shear viscosity and % die swell than the ones of PSOSEB. Consequently, the addition of
SEBS 30% wt into PS Off-grade (PSOSEB30) was chosen to study in section two because it possessed higher impact
strength than HIPS and PSOSB at the same amount of impact modifier. The results from section two showed that adding
of OMMT 2% wt into PSOSEB30 could improve creep and recovery properties PSOSEB30 but its still higher creep
behavior than HIPS. For impact properties, adding OMMT up to 2% wt could make the impact strength higher than those
of HIPS. The incorporation of OMMT showed the influence of slight deterioration of tensile strength and percent
elongation at break compared to PSOSEB30. Furthermore, the higher amount of OMMT caused the lowest percentage
die swell but increased shear viscosity.
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ถ

บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของเรือง
พอลิสไตรี นเป็ นเทอร์โมพลาสติกทีมีการนํามาใช้งานอย่างแพร่ หลาย เช่น งานบรรจุภณ
ั ฑ์
และงานฉนวนความร้อน โดยเม็ดพลาสติกพอลิสไตรี นชนิ ดขยายตัว (Expanded polystyrene)
(EPS) เป็ นรู ปแบบหนึ งของพอลิสไตรี นทีมีการนํามาใช้งานอย่างแพร่ หลาย ซึ งกระบวนการผลิต
เม็ด EPS ประกอบด้วย 2 ขันตอนหลัก คือ ขันตอนแรกเป็ นการสังเคราะห์พอลิสไตรี นเม็ดกลม
ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย (Suspension polymerization) จากนันให้ความร้อน
กับพอลิสไตรี นเม็ดกลมด้วยอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียสเพือทําให้สไตรี นเม็ดกลมอ่อนตัว
และในขันตอนทีสองจึงลดอุณหภูมิเพือทําให้แก๊สเพนเทนแพร่ เข้าไปแทนทีอากาศในพอลิสไตรี น
เม็ดกลมซึงเกิดจากการขยายตัวของพอลิสไตรี นเมือได้รับความร้อน ได้เม็ด EPS สําหรับการขึนรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ [ - ] แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการสังเคราะห์เม็ด EPS ให้มีขนาดมาตรฐาน
ขึนอยูก่ บั ปัจจัยในกระบวนการผลิตหลายประการ เช่น อัตราเร็ วและความสมําเสมอในการกวนปั น
และอุณหภูมิ เป็ นต้น ดังนันจึงมักเกิ ดเม็ด EPS ที ขนาดไม่ได้มาตรฐาน (EPS Off-grade)
ซึ งไม่เหมาะสมต่อการนําไปขึนรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์และกลายเป็ นของเสี ยจากกระบวนการขึนรู ป
งานวิจยั นี จึ งนําเม็ด EPS Off-grade เหล่านันมาละลายด้วยตัวทําละลายโทลูอีนเพือกําจัด
แก๊สเพนเทน ได้พอลิสไตรี นจากเม็ด EPS Off-grade เรี ยกว่า PS Off-grade สําหรับพอลิสไตรี น
เป็ นพลาสติกทีมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีความแข็งแรงและความโปร่ งใสสู ง สามารถขึน
รู ปด้วยเครื องจักรทัวไปได้ง่าย ทังยังราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามพอลิสไตรี นมีขอ้ จํากัดการใช้งาน
ทีสําคัญคือความแข็งเปราะและความทนแรงกระแทกตํา [ , ] ดังนันงานวิจยั นี จึ งปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกด้วยการเติมสารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทก (impact
modifiers)
ซึ งเป็ นวัสดุยืดหยุ่นแบบเทอร์ โมพลาสติก (thermoplastic elastomer) กลุ่มสไตรี นทีแตกต่างกัน
2 ชนิด คือ Styrene-Butadiene-Styrene triblock copolymer (SBS) และ Styrene-( Ethylene-coButhylene)-Styrene triblock copolymer (SEBS) เพือทราบชนิดและปริ มาณการเติมสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกที ทํา ให้ พ อลิ เ มอร์ ผ สมมี ส มบัติ ค วามทนทานต่ อ แรงกระแทกดี ก ว่ า
หรื อเทียบเท่าพอลิสไตรี นชนิ ดทนแรงกระแทก (High Impact Polystyrene) (HIPS) ซึ งเป็ น
พอลิ เ มอร์ ที มี ก ารปรั บ ปรุ ง สมบัติ พ อลิ ส ไตรี น ด้ว ยอิ ล าสโตเมอร์ จึ ง มี ค วามทนแรงกระแทก
เป็ นอย่า งดี และนิ ย มนํา ไปใช้ง านหลากหลายรู ป แบบ อาทิ เ ช่ น
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เครื องใช้ไฟฟ้ า งานบรรจุภณ
ั ฑ์ ผนังประตูตูเ้ ย็น กล่องไฟในตูเ้ ย็น และป้ ายโฆษณา [ ]
แม้มี ง านวิ จ ัย ที ผ่า นการตี พิ ม พ์ไ ด้ศึ ก ษาการเติ ม สารปรั บ ปรุ ง ความทนแรงกระแทกหรื อ วัส ดุ
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อิ ล าสโตเมอร์ ใ นเมทริ ก ซ์ พ อลิ สไตรี น [ - ] แต่ ย งั ไม่ มี ก ารรายงานถึ ง การปรั บ ปรุ ง ความทน
แรงกระแทกของพอลิสไตรี นจาก EPS Off-grade อย่างไรก็ตามการเติมวัสดุทีมีความอ่อนนิ ม
มักทําให้วสั ดุ เสี ยรู ปได้ง่ายขึน [ ] จึ งเติมอนุ ภาคขนาดนาโนเมตรจําพวกนาโนเคลย์ทีผ่านการ
ปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารอินทรี ย ์ (Organically modified nanoclay) ชนิด Cloisite 15A ซึงเป็ นอนุภาค
นาโนเคลย์ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวให้มีความไม่ชอบนําจึงเหมาะสมกับพอลิเมอร์ ทีมีความไม่ชอบ
นําเช่ น กัน โดยการเติ ม อนุ ภ าคขนาดนาโนเมตรทํา ให้ว สั ดุ เ กิ ด การเสี ย รู ป ลดลง นอกจากนี
ยังสามารถเพิมความเสถียรทางความร้ อนของวัสดุ ได้อีกด้วย [ ,
] ดังนันขันตอนทีสอง
ของงานวิจยั จึงต้องการทราบปริ มาณการเติม Cloisite 15A ในพอลิเมอร์ ผสมจากขันตอนแรก
ทีทําให้สมบัติเชิงกล, สมบัติการไหล, สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางสัณฐานวิทยาดีกว่าหรื อ
เทียบเท่าพอลิสไตรี นชนิดทนแรงกระแทก
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 ศึกษาผลของชนิดและปริ มาณสารปรับปรุ งแรงกระแทกทีแตกต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่
SBS และ SEBS ต่อสมบัติเชิงกล สมบัติการไหล สมบัติทางความร้อน และสมบัติสัณฐานวิทยา
ของพอลิสไตรี นจากเม็ด EPS Off-grade เปรี ยบเทียบกับ HIPS
1.2.2 ศึกษาผลของปริ มาณ Organically modified nanoclay ชนิด Cloisite 15A ต่อ
พฤติกรรมต้านการคืบ สมบัติเชิ งกล สมบัติการไหล สมบัติทางความร้อน และสมบัติสัณฐาน
วิทยาของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิสไตรี นจากเม็ด EPS Off-grade และสาปรับปรุ งความทน
แรงกระแทกเปรี ยบเทียบกับ HIPS
. ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 ใช้พอลิสไตรี นจากเม็ดพอลิสไตรี นชนิ ดขยายตัวทีไม่ได้มาตรฐาน (EPS Off-grade)
บริ ษทั ไอ อาร์ พีซี จํากัดมหาชน เป็ นเมทริ กซ์พอลิเมอร์
1.3.2 ใช้สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก 2 ชนิด คือ SBS เกรด D1102JSZ และ SEBS
เกรด G1650MU ของบริ ษทั โตโยต้าทูโช ประเทศไทย จํากัด
1.3.3 ใช้เคลย์ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารอินทรี ย ์ (Organically modified nanoclay)
ชนิด Cloisite 15A บริ ษทั Southern clay product จํากัด
1.3.4 ผสม SBS, SEBS หรื อ Cloisite 15A กับ PS Off-grade ในเครื องผสม ความเร็ วสู ง
(High speed mixer) ก่อนผสมด้วยเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder)
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โดยปรับเปลียนปริ มาณการเติม SBS หรื อ SEBS เป็ น 20, 30 และ 40 เปอร์ เซ็นต์ โดยนําหนัก
ส่ วน Cloisite 15A เติมในปริ มาณ 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก
1.3.5 ขึนรู ปชินงานสําหรับการทดสอบด้วยเครื องอัดฉีด (Injection molding machine)
. ขันตอนการดําเนินงานวิจัยโดยสั งเขป
1.4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.4.2 ออกแบบการทดลองและวางแผนการดําเนินงานวิจยั
1.4.3 ดําเนินงานวิจยั
1.4.3.1 ศึกษาผลของชนิ ดและปริ มาณสารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทกทีทําให้
พอลิเมอร์ผสม PS Off-grade มีความทนแรงกระแทกดีกว่าหรื อเทียบเท่าพอลิสไตรี นชนิ ดทนแรง
กระแทก (High Impact Polystyrene) (HIPS)
1.4.3.1.1 ทํา การผสม (Dry-blending) PS
Off-grade และสารปรั บ ปรุ ง
ความทนแรงกระแทกทีแตกต่างกัน 2 ชนิดคือ SBS และ SEBS ทีปริ มาณการเติม 20, 30
และ 40 % โดยนําหนัก ด้วยเครื องผสมความเร็ วสู ง ก่อนผสมด้วยเครื องอัดรี ดแบบ
เกลียวหนอนคู่ แบ่งส่ วนหนึ งสําหรับการทดสอบสมบัติทางความร้อนและสมบัติการไหล
จากนันนําไปฉี ดขึนรู ปด้วยเครื องอัดฉี ด เพือให้ได้ชินงานสําหรับทดสอบสมบัติเชิงกลและ
สมบัติทางสัณฐานวิทยา
1.4.3.1.2 พิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสมบัติของวัสดุ
1.4.3.2 ศึกษาผลของปริ มาณการเติม Cloisite 15A ในพอลิเมอร์ผสม PS Off-grade ทีมี
สมบัติความทนแรงกระแทกสู งกว่า HIPS จากการศึกษาขันตอนที 1 (1.4.3.1) เพือทําให้ PS Offgrade คอมพอสิ ทมีพฤติกรรมต้านการคืบ สมบัติเชิงกล สมบัติการไหล สมบัติทางความร้อน
และสมบัติสัณฐานวิทยาทีเหมาะสม
1.4.3.2.1 ทําการผสมพอลิเมอร์ ผสม PS Off-grade ทีมีสมบัติความทน
แรงกระแทกสูงกว่า HIPS จากการศึกษาขันตอนที 1 มาปรับเปลียนปริ มาณการเติม Cloisite
15A เป็ น 1, 2 และ 3 % โดยนําหนัก ด้วยเครื องผสมความเร็ วสู งก่อนผสมด้วยเครื องอัดรี ด
แบบเกลียวหนอนคู่ แบ่งส่ วนหนึ งสําหรับการทดสอบสมบัติทางความร้อนและสมบัติ
การไหล จากนันนําไปฉี ดขึนรู ปด้วยเครื องอัดฉี ด เพือให้ได้ชินงานสําหรับทดสอบสมบัติ
เชิงกลและสมบัติทางสัณฐานวิทยา
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1.4.3.2.2 พิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสมบัติของวัสดุ
1.4.4 วิเคราะห์และสรุ ปผลงานวิจยั
1.4.5 จัดทํารายงานผลงานวิจยั
1.4.6 เสนอผลงานวิจยั
1.5. ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
สามารถนําเม็ดพลาสติกพอลิสไตรี นชนิ ดขยายตัวทีไม่ได้มาตรฐานจากบริ ษทั ไอ อาร์ พีซี
จํากัด (มหาชน) กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการปรับปรุ งสมบัติดว้ ยสารปรับปรุ งความทนแรง
กระแทก และสารเติมแต่งขนาดนาโนเมตร เพือผลิตเป็ นพอลิสไตรี นเกรดทนแรงกระแทกทีมี
สมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับ HIPS
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บทที 2
เอกสารและรายงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 พอลิเมอร์ เบลนด์ (Polymer blend) [12]
พอลิเมอร์เบลนด์คือการผสมกันทางกายภาพของพอลิเมอร์อย่างน้อย 2 ชนิด แล้วทําให้เกิดวัสดุ
ชนิดใหม่ทีมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างไปจากเดิม
โดยประโยชน์ทีสําคัญของพอลิเมอร์เบลนด์คือ
- เกิดพอลิเมอร์ผสมทีมีสมบัติแตกต่างไปจากพอลิเมอร์ดงเดิ
ั มทังสองชนิดหรื อพัฒนา
สมบัติเดิมทีมีอยูเ่ พือให้ได้สมบัติเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ
- ต้นทุนของวัสดุลดลงโดยมีการเปลียนแปลงสมบัติเล็กน้อยหรื อไม่มีการเปลียนแปลงสมบัติ
ใด ๆ
- สามารถปรับปรุ งกระบวนการขึนรู ปได้
- ได้พอลิเมอร์ทีมีสมบัติตามต้องการโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการสังเคราะห์ซึงมีความยุง่ ยาก
โดยทัวไปแล้วสามารถจําแนกพอลิเมอร์เบลนด์ได้ 3 ประเภทคือ
1. พอลิเมอร์เบลนด์แบบเข้ากันได้ (miscible polymer blend)
2. พอลิเมอร์เบลนด์ทีมีความเข้ากันได้บา้ ง (Partial miscible polymer blend)
3. พอลิเมอร์เบลนด์ทีไม่มีความเข้ากัน (Immiscible polymer blend)
โดยสมการทางเทอร์โมไดนามิกส์สาํ หรับอธิบายลักษณะการผสมภายใต้อุณหภูมิและความดัน
คงที แสดงดังสมการที 1 คือ
οܩ௫ ൌ  οܪ െ ܶοܵ
(สมการที 2.1)
เมือ οܩ௫ คือ Gibbs free energy ของการผสม, οܪ คือ การเปลียนแปลงพลังงานภายใน
ของระบบ (enthalpy of mixing), T คือ อุณหภูมิ และ οܵ คือ ความไม่เป็ นระเบียบของโมเลกุล
ในระบบทีเกิดจากการผสม (entropy of mixing)
โดยลักษณะทีแตกต่างกันของพอลิเมอร์เบลนด์ทงั 3 ประเภท แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 แสดงลักษณะทีแตกต่างกันของพอลิเมอร์เบลนด์ [12]
- มีความเป็ นเนือเดียวกัน (homogeneous)
- สมบัติเชิงกลอยูร่ ะหว่างพอลิเมอร์ทีนํามาผสมกัน
Miscible blends
- οG < 0
- มีอุณหภูมิ glass transition ค่าเดียว
5
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Partially Miscible blends

Immiscible blends

- เกิดการแยกเฟสบางส่ วน
- สมบัติเชิงกลขึนอยูก่ บั พอลิเมอร์ทีเป็ นองค์ประกอบปริ มาณ
มากกว่า
- οG > 0
- มีอุณหภูมิ glass transition 2 ค่า โดยอยูร่ ะหว่างอุณหภูมิ glass
transition ของพอลิเมอร์บริ สุทธิ 2 ชนิดทีนํามาผสมกัน
- เกิดการแยกเฟสอย่างสมบูรณ์ โดยองค์ประกอบทีมีปริ มาณ
น้ อ ยกว่ า เป็ นเฟสกระจายตัว ส่ ว นองค์ป ระกอบปริ มาณมาก
เป็ นเมทริ กซ์หลัก จึงมักเกิดเป็ นศูนย์รวมแรงส่ งผลให้สมบัติเชิงกล
ด้อยลง
- แรงกระทําระหว่างเฟสไม่ดีส่งผลให้สมบัติเชิงกลด้อยลงจึงมัก
เติมสารประสาน (compatibilizers) เพือเพิมความเข้ากันได้ระหว่าง
เฟส
- พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมขึนอยูก่ บั เฟสหลักซึงเป็ นเมทริ กซ์
- οG > 0
- มีอุณหภูมิ glass transition 2 ค่า ทีตําแหน่งเดียวกันกับอุณหภูมิ
glass transition ของพอลิเมอร์บริ สุทธิ 2 ชนิดทีนํามาผสมกัน

2.2 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับพอลิสไตรีน [1, 4, 13]
เมือกล่าวถึงพอลิสไตรี นเกรดทีมีการใช้งานโดยทัวไป (General purpose polystyrene) (GPPS)
เป็ นเทอร์ โมพลาสติกทีถูกสังเคราะห์ดว้ ยปฏิกิริยาอนุ มูลอิสระ (free radical polymerization)
แบบแขวนลอย (Suspension polymerization) ประกอบด้วยหน่วยย่อยพอลิสไตรี น 2,000 ถึง 3,000
ํ กโมเลกุลสู ง โดยมีนาหนั
ํ กโมเลกุลเฉลีย
หน่ วย พอลิสไตรี นเป็ นพอลิเมอร์ เชิงเส้นตรงทีมีนาหนั
ประมาณ 50,000 ถึง 150,000 g.mol-1 ซึ งในกระบวนการสังเคราะห์เติมเพียงมอนอเมอร์ สไตรี น
เท่านัน และสามารถสังเคราะห์พอลิ สไตรี นที มี นาหนั
ํ กโมเลกุลแตกต่างกันได้อย่างมาก ทังยัง
สามารถเติมสารเติมแต่งเพือปรับปรุ งให้มีความหนื ดแตกต่างกันได้ โดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์
และโครงสร้างทางเคมีของพอลิสไตรี นแสดงดังภาพที 1
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ภาพที 1 แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์และโครงสร้างทางเคมีของพอลิสไตรี น (PS) [14]
พอลิ สไตรี นเป็ นพอลิ เมอร์ ทีมี ค วามเป็ นอสัณ ฐานเนื องจากมี ห มู่เ บนซี น ซึ งเป็ นหมู่ แ ทนที
ขนาดใหญ่จึงมีความโปร่ งใสมาก และมักถูกเรี ยกว่า “ ผลึกพอลิสไตรี น (Crystal polystyrene) ”
ตามความใสคล้า ยผลึ ก แต่ มิ ไ ด้เ รี ย กตามการมี ผ ลึ ก ในโครงสร้ า งเนื องจากโครงสร้ า งของ
พอลิสไตรี นเป็ นอสัณฐาน มีอุณหภูมิการเปลียนสภาพคล้ายแก้วเป็ นยืดหยุ่น (Glass transition
temperature) (Tg) ประมาณ 95 ถึง 100 องศาเซลเซี ยส นอกจากนี พอลิสไตรี นยังเป็ นพอลิเมอร์
ทีมีความแข็งและแข็งเกร็ งมากเนื องจากแรงกระทําระหว่างหมู่ฟีนิ ลในสายโซ่ ทังยังมีความเสถียร
ทางรู ปร่ างทีดีในช่วงความสามารถในการยืดตัว 1 ถึง 3 % หดตัวในแม่พิมพ์ตาํ สามารถขึนรู ป
ได้ง่ า ย มี ค วามเป็ นฉนวนไฟฟ้ าที ดี ราคาถู ก ทนทานต่ อ สารละลายกรด-เบสเป็ นอย่ า งดี
แต่ไม่ทนทานต่อตัวทําละลายไฮโดรคาร์ บอน ไม่ทนทานต่อความร้ อนและการติดไฟเนื องจาก
ไม่มีผลึ กในโครงสร้ าง และไม่ ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่ น แสงยูวี ออกซิ เจน และโอโซน
เนื องจาก labile benzylic hydrogen นอกจากนี พอลิสไตรี นยังมีขอ้ ด้อยทีสําคัญด้านความ
แข็งเปราะและความทนทานต่อแรงกระแทกตําเนื องจากสายโซ่ พอลิสไตรี นมีความแข็งเกร็ งมาก
จึ งมักปรั บปรุ งความทนแรงกระแทกด้วยการทําปฏิ กิริยาโคพอลิ เมอร์ (Copolymerization) หรื อ
ปฏิ กิ ริ ยากราฟต์ พ อลิ ส ไตรี นกับ ยาง ซึ งจะทํา ให้ โ คพอลิ เ มอร์ ที ได้มี ค วามเหนี ย วเพิ มขึ น
แต่จะสู ญเสี ยความโปร่ งใส โดยสมบัติทวไปของพอลิ
ั
สไตรี นแสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 แสดงสมบัติทวไปของพอลิ
ั
สไตรี น [1]
สมบัติ
ค่ า
Specific gravity
1.05 g/cm3
Tensile strength
7,000 psi
Flexural strength
12,000 psi
Typical shrinkage
0.0045 in./in
Thermal coefficient
5 – 8 ൈ 10-5 in./in./ᵒC
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สมบัติ
% Elongation at break
Vicat softening temperature

ค่ า
2–3%
107.22 ᵒC

ในปั จจุ บ ั น สามารถผลิ ต พอลิ ส ไตรี นชนิ ดใหม่ ที มี ก ารจั ด เรี ยงตั ว ของโมเลกุ ล
อย่า งเป็ นระเบี ย บ ทํา ให้เ กิ ด พอลิ ส ไตรี น ที มี ร ะดับ ความเป็ นผลึ ก สู ง โดยในกระบวนการผลิ ต
ใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาชนิ ด ใหม่ทีเรี ยกว่า เมทัลโลซี น(Metallocene catalyst) พอลิ เมอร์ ทีได้
จึงมีอุณหภูมิหลอมเหลวเพิมขึนเป็ น องศาเซลเซียส ซึงสู งกว่าพอลิสไตรี นอสัณฐานทีมีอุณหภูมิ
หลอมเหลวเพียง องศาเซลเซียส นอกจากนี ยังนิ ยมนําพอลิสไตรี นผลิตโคพอลิเมอร์เพือใช้งาน
หลากหลายยิงขึน เช่น Poly( styrene-co-acrylonitrile) (SAN), Poly (styrene-co-maleic anhydride)
(S-MA) หรื อ Poly (styrene-co-butadiene) (SBS) เป็ นต้น
พอลิ ส ไตรี น สามารถขึ นรู ป ด้ว ยกระบวนการและรู ป แบบที หลากหลาย เช่ น แผ่ น บาง
การฉี ดหรื อการเป่ าขึนรู ป เทอร์ โมฟอร์ มมิง การขึนรู ปแบบหมุนเหวียง หรื อแม้กระทังการขึนรู ป
โฟม เป็ นต้น สําหรับผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากพอลิสไตรี น ได้แก่ แก้วนําก้นหนา อุปกรณ์สาํ หรับ
รับประทานอาหาร ด้ามหวี เฟอร์ นิเจอร์ ของเล่นเด็ก บรรจุภณ
ั ฑ์เครื องสําอางค์ ส่ วนประกอบ
กล้องถ่ายภาพ ม้วนเทป ม้วนดิสก์คอมพิวเตอร์ แผ่นป้ องกันฝุ่ น และอุปกรณ์สาํ นักงาน เป็ นต้น
2.3 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับพอลิสไตรีนชนิดขยายตัว [1-3]
polystyrene) (EPS) แบ่งเป็ น
กระบวนการผลิต พอลิสไตรี นชนิ ดขยายตัว (Expanded
2 ขันตอนหลัก โดยขันตอนแรกเป็ นการสังเคราะห์ พอลิสไตรี นเม็ดกลมด้วยกระบวนการ
สังเคราะห์แบบแขวนลอย จากนันให้ความร้อนเพือทําให้พอลิสไตรี นเม็ดกลมอ่อนตัวด้วยไอนํา
อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซี ยส ซึ งอยูเ่ หนืออุณหภูมิการเปลียนสภาพคล้ายแก้วเป็ นยืดหยุน่
(Glass transition temperature) (Tg) ของพอลิสไตรี น จากนันในขันตอนทีสองจึงลดอุณหภูมิ
ทํา ให้ แ ก๊ ส เพนเทนแพร่ เข้า ไปแทนที อากาศภายในพอลิ ส ไตรี นเม็ ด กลมที เกิ ด จากขันตอน
การให้ความร้ อน แต่ อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิ ตพอลิ สไตรี น เม็ดกลมให้มี ขนาดอนุ ภ าค
สมําเสมอตามต้อ งการนันขึ นอยู่กับ ปั จ จัย หลายประการ เช่ น อัต ราเร็ ว และความสมําเสมอ
ในการกวนปั น ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการดําเนิ นไปของปฏิกิริยา จึงมักทําให้เกิด
พอลิสไตรี นเม็ดกลมทีขนาดไม่ได้มาตรฐาน (EPS Off-grade) คือ มีนาหนั
ํ กโมเลกุลเฉลียตํากว่า
เกรดปกติ ขนาดอนุภาคไม่สมําเสมอโดยอาจมีขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่กว่าเกรดปกติซึงมีขนาด
อนุภาคโดยเฉลีย 0.68 ถึง 1.12 มิลลิเมตร มีปริ มาณแก๊สเพนเทนซึ งนิยมใช้เป็ นสารทําให้เกิดฟอง
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ตํากว่า 6% ในขณะทีเกรดปกติมีปริ มาณแก๊สเพนเทนสู งกว่า 6%
ทังยังมีการปนเปื อนสู ง
จึ งไม่สามารถนําพอลิสไตรี นเม็ดกลมเหล่านันไปขึนรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ได้และกลายเป็ นของเสี ย
จํานวนมากจากกระบวนการผลิต
เนืองจากพอลิสไตรี นชนิดขยายตัวบรรจุสารทําให้เกิดฟองภายในจึงสามารถขึนรู ปเป็ นโฟมได้
ซึ งโครงสร้ างแบบโฟมทําให้วสั ดุ เป็ นฉนวนความร้ อนและดูดซับพลังงานหรื อแรงกระทําได้ดี
มี ความแข็งแรงสู งเมือเปรี ยบเที ยบกับนําหนัก ทังยังมีราคาถูกเนื องจากใช้เนื อพอลิ เมอร์ ลดลง
ดังนันจึงนิ ยมนําพอลิสไตรี นชนิ ดขยายตัวไปใช้งานด้านฉนวนความร้อนสําหรั บงานโครงสร้ าง
หรื อใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์จาํ พวกใช้แล้วทิง เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร และบรรจุภณ
ั ฑ์กนั กระแทก
เป็ นต้น
2.4 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับพอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทก [1, 15-17]
พอลิ สไตรี นชนิ ดทนแรงกระแทก (High
Impact
Polystyrene) หรื อ HIPS
เป็ นพอลิ เ มอร์ ใ นกลุ่ ม พอลิ ส ไตรี น ที มี ก ารใช้ง านมานาน ผลิ ต จากกระบวนการสั ง เคราะห์
ด้วยปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ (free radical polymerization) โดยเติมสารละลายพอลิบิวตะไดอีนลงไป
ในมอนอเมอร์ ส ไตรี น แล้ว ทํา ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ยาแบบกราฟต์ โ คพอลิ เ มอร์ ไ รเซชัน เพื อเพิ ม
ความสามารถให้อนุ ภาคยางเกิ ดอันตรกิ ริยากับเมทริ กซ์พอลิ สไตรี นได้ดี โดยในช่ วงแรกของ
ั
ด
การดําเนิ นไปของปฏิกิริยาจะพบการแยกเฟสเนื องจากความไม่เข้ากันของพอลิเมอร์ ทงสองชนิ
เมือพิจารณาโครงสร้างทางเคมีของพอลิบิวตะไดอีนพบว่ามีตาํ แหน่ ง allylic ซึ งเป็ นตําแหน่ ง
ทีว่องไว สามารถเกิดกระบวนการพอลิเมอร์ ไรเซชันได้ จึงเกิ ดปฏิกิริยาระหว่างเฟสยางและ
เฟสสไตรี น ได้พอลิสไตรี นเติบโตออกจากสายโซ่พอลิบิวตะไดอีน ดังแสดงในภาพที 2

ภาพที 2 แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์และโครงสร้างทางเคมีของ HIPS [ปรับปรุ งจาก [ ]]
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แต่ อย่างไรก็ตามพบว่ามี สายโซ่ พอลิ สไตรี นบางส่ ว นถู ก กักไว้ภ ายในเฟสยางและเกิ ด การ
occlusion ขึน สําหรับพอลิสไตรี นส่ วนใหญ่จะกลายเป็ นเฟสต่อเนื องและมีเฟสยางซึงเป็ นอนุภาค
กระจายตัวในเมทริ กซ์ดงั กล่าว ดังแสดงในภาพที 3
โดยทัวไปแล้วจะมีการเติมยางใน
กระบวนการผลิตเพียง 3 ถึง 8 เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก แต่เมือเสร็ จสิ นกระบวนการสังเคราะห์
พบว่ามีเฟสยางถึง 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร เนืองจากมีพอลิส ไตรี นส่ วนหนึงถูกกักไว้ใน
เฟสยาง จึงทําให้มีปริ มาตรเพิมขึน แต่อย่างไรก็ตามสามารถใช้กระบวนการผสมพอลิสไตรี น
และพอลิบิวตะไดอีนได้โดยตรงและทําให้เกิดพอลิเมอร์ ผสมแบบไม่เข้ากัน (immiscible blend)
แต่สุดท้ายแล้วก็ตอ้ งใช้กระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอร์ เพือเชือมเฟสของพอลิสไตรี นและพอลิบิ
วตะไดอีนเข้าด้วยกัน

ภาพที 3 เฟสของบิวตะไดอีนทีกระจายตัวในพอลิสไตรี น [18]
สําหรับสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของ HIPS ขึนอยูก่ บั สมบัติหลายประการ เช่น
นําหนัก โมเลกุ ล และการกระจายตัว ของนําหนัก โมเลกุ ล ปริ ม าณการเติ ม ยาง ขนาดและ
การกระจายตัว ของอนุ ภ าคยาง ปริ ม าณการเกิ ด กราฟต์โ คพอลิ เ มอร์ ไ รเซชัน และปริ ม าณ
สารเติมแต่ง แต่อย่างไรก็ตามโดยทัวไปแล้ว HIPS
มีสมบัติเด่นคือมีความทนแรงกระแทก
เนื องจากพอลิ บิ ว ตะไดอี น ในโครงสร้ า งจะทํา หน้า ที ดู ด ซับ พลัง งานเมื อได้รั บ แรงกระแทก
จึงส่ งผลให้ HIPS ไม่แตกหักแบบเปราะเหมือนพอลิสไตรี น นอกจากนี HIPS ยังสามารถขึนรู ป
ด้วยเครื องจัก รโดยทัวไปได้ง่าย มี ความเสถี ยรทางรู ปร่ างดี ทาสี และติ ดกาวได้ง่าย ทังยังมี
ความมันวาวและมีความแข็งแรงสู ง แต่อย่างไรก็ตาม HIPS มีขอ้ จํากัดสําหรับการนําไปใช้งาน
ด้านความทนทานต่อความร้อน การแพร่ ผ่านของออกซิ เจน ความเสถียรเมือสัมผัสแสงยูวี และ
ความทนทานต่อนํามัน อีกทัง HIPS เป็ นพลาสติกทีลุกติดไฟได้ดีและก่อให้เกิดควันจํานวนมาก
ในระหว่างการเผาไหม้อีกด้วย โดยสมบัติทวไปของ
ั
HIPS แสดงดังตารางที 3

11

ตารางที 3 แสดงสมบัติทวไปของ
ั
HIPS [1]
สมบัติ
ค่ า
Specific gravity
1.035 – 1.04 g/cm3
Tensile strength
2,000 – 6,000 psi
Flexural strength
2,000 – 8,000 psi
% Elongation at break
10 – 60%
Typical shrinkage
0.006 in./in.
Thermal coefficient
ใกล้เคียงกับ PS
Melt flow Index
1 – 10 g/10 min
Vicat softening tenperature
85 – 104.44 ᵒ C
เนื องจาก HIPS เป็ นพลาสติกทีมีราคาถูก ขึนรู ปได้ง่าย ทังยังมีลกั ษณะทางกายภาพทีดี
จึงนิ ยมนํา HIPS มาผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ทีใช้แล้วทิงเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การใช้ง านกับ บรรจุ ภ ัณ ฑ์อ าหารในชี วิต ประจํา วัน ฝาครอบ จาน ขัน แผงขายเร่ และแก้ว
เป็ นต้น ส่ วนผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิง เช่น อุปกรณ์สาํ หรับรับประทานอาหาร ส่ วนประกอบมีดโกน
และปากกา เป็ นต้น ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งคุณสมบัติ HIPS เพือเป็ นพลาสติกเชิ งวิศวกรรม
สําหรั บการใช้งานบางด้าน เช่ น เครื องมื อเครื องใช้และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ของเล่ นเด็ก
อุ ป กรณ์ สั น ทนาการและสิ งก่ อ สร้ า ง ผนั ง ภายในตู ้เ ย็ น กล่ อ งโทรทัศ น์ ส่ ว นประกอบ
เครื องปรับอากาศและตลับวิดีโอ นอกจากนี ยังมีการพัฒนา HIPS ให้ทนทานต่อความร้อนและ
แรงกระแทกสู งเพือผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์
2.5 สารช่ วยปรับปรุ งความทนแรงกระแทก (Impact modifiers) [19, 20]
พอลิเมอร์ หลายชนิ ดมีความทนแรงกระแทกตํา เช่น พอลิสไตรี น พอลิไวนิ ลคลอไรด์ และ
พอลิ เ มทิ ล เมทธาคริ เลท เป็ นต้น หรื อแม้ก ระทังการนํา พอลิ เ มอร์ ไ ปใช้ง านที อุ ณ หภู มิ ต ํา
ส่ งผลให้ว สั ดุ มีค วามแข็งเปราะเพิ มขึ น ดังนันเพื อเป็ นการปรั บปรุ งข้อจํากัด เหล่ านี จึ งมัก เติ ม
สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกซึ งมักเป็ นวัสดุอิลาสโตเมอร์ เช่ น การเติมยาง EPDM ใน
สไตรี น หรื อการเติมยางธรรมชาติในพอลิเมทิลเมทธาคริ เลท เป็ นต้น
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2.5.1 กลไกการปรับปรุงความทนแรงกระแทก
เทอร์ โมพลาสติกคล้ายแก้ว (glassy
thermoplastic) จะเปราะทีอุณหภูมิค่อนข้างตํา
และเมืออุณหภูมิเพิมขึนเข้าใกล้บริ เวณอุณหภูมิการเปลียนสภาพคล้ายแก้วเป็ นยืดหยุ่น (Tg) วัสดุ
จะเริ มมีความเหนี ยว แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานเทอร์ โมพลาสติกคล้ายแก้วทีอุณหภูมิห้องวัสดุ
มัก แสดงความแข็ง เปราะ จึ ง นิ ย มปรั บ ปรุ ง สมบัติ ดังกล่ า วด้ว ยการเติ มสารปรั บ ปรุ ง ความทน
แรงกระแทกมากกว่า การเติ ม พลาสติ ก ไซเซอร์ (plasticizers) หรื อการทํา โคพอลิ เ มอร์ ไ รเซชัน
(Copolymerization) เนื องจากจะทําให้ความแข็งแกร่ ง (rigidity) ของพอลิเมอร์ ลดลง แต่การผสม
กับสารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทกมักเป็ นวัสดุ อิลาสโตเมอร์ หรื อพอลิ เมอร์ ทีมี อุณหภูมิ Tg
ตํากว่าอุ ณหภูมิห้อง ซึ งเมื อนําไปผสมกับพอลิ เมอร์ แล้ว สารปรั บปรุ ง ความทนแรงกระแทก
จะกระจายอยูใ่ นเมทริ กซ์พอลิเมอร์และเรี ยกของผสมนีว่า Polyblend
เมือ Polyblend ได้รับแรงกระแทกในขันแรก พลังงานเชิ งกลทีเกิ ดขึนจะถูกดูดกลืน
โดยพอลิ เมอร์ ก่อน ซึ งหากพลังงานนี ถูกถ่ายโอนไปให้สารปรั บปรุ ง ความทนแรงกระแทกได้
พอลิเมอร์กจ็ ะไม่เกิดการแตกหัก ในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถถ่ายโอนพลังงานได้ พลังงาน
นันจะยังคงค้างอยู่ในพอลิ เมอร์ และเป็ นผลให้เกิ ดความเค้นขึ นในเมทริ กซ์พอลิ เมอร์ ซึงนําไปสู่
การเกิดช่องว่างและเกิดการแตกหักได้
2.5.1.1 การเกิดของการราน (Craze formation)
Craze คือ การกระจายพลังงานด้วยการแตกเป็ นร่ างแหเล็กๆ ซึ งเป็ นปรากฏการณ์
ที มัก เกิ ด สํา หรั บ การแตกหัก ของพอลิ เ มอร์ เ ทอร์ โ มพลาสติ ก คล้า ยแก้ว โดยเกิ ด เป็ นช่ อ งว่ า ง
ขนาดเล็ก (microvoids) กับสายเชือม (fibrillar bridge) เล็ก ๆ ซึ งสายเชือมทีอยูร่ ะหว่างช่องว่าง
เล็กๆ เหล่านี เป็ นกลุ่มสายโซ่ โมเลกุลที มีการจัดเรี ยงตัวทิ ศทางตามแนวแรงทีกระทํา และหาก
แรงดึ งที กระทํามากเพี ย งพอจะทํา ให้ส ายเชื อมเหล่ านี ยืด ออกและขาดในที สุ ด ทํา ให้ช่องว่า ง
ขนาดเล็กเหล่านี เชือมเข้าด้วยกันและโตขึนกลายเป็ นรอยแตกหัก ส่ งผลให้ปริ มาตรเพิมขึนภายใต้
ความเครี ยดทีเกิดจากการราน

ภาพที 4 แสดงการเกิดการรานในลักษณะนีจะมีการกระจายแรงทีดี ทําให้แตกหักยาก
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ภาพที 5 แสดงการเกิดการรานในลักษณะนีจะมีการกระจายแรงทีไม่ดี ทําให้แตกหักง่าย
ซึงการทีพอลิเมอร์ผสมจะรับแรงกระแทกได้ดีบริ เวณรอยต่อระหว่างเฟสพอลิเมอร์และเฟส
วัสดุยดื หยุน่ ในพอลิเมอร์ผสมทังสองระบบจะต้องมีการยึดติดทีดีดงั ภาพที 6

ภาพที 6 แสดงความยืดหยุน่ ทีไม่เท่ากันของเฟสพอลิเมอร์(สี เทา) และเฟสวัสดุยดื หยุน่
(สี ขาว)
และยังมี Shear formation เป็ นการกระจายพลังงานด้วยกระบวนการหลุดลืน (slip process)
ของสายโซ่พอลิเมอร์ matrix โดยไม่มีการเปลียนแปลงปริ มาตร ดังภาพที 7

ภาพที 7 แสดงการเกิดการเฉือน(Shear formation) [21]
นอกจากนี แรงกระแทกทีได้รับยังสามารถบอกความหมายทางอ้อมของความเข้ากันได้
(การยึดติด) ของเฟสพอลิเมอร์ และเฟสของสารเติมแต่งได้อีกด้วยเพราะหากมีความเข้ากันได้
เป็ นเฟสเดี ยวจะรั บแรงแล้วแตกไปพร้ อมกัน หากทังสองเฟสเข้ากันได้ระดับหนึ งสารเติมแต่ง
จะเป็ นเฟสทีรับแรงและไม่กระจายแรงดังกล่าวไปยังพอลิเมอร์ แต่หากทังสองเฟสเข้ากันไม่ได้เลย
จะเกิดช่องว่างระหว่างเฟสและเป็ นจุดเริ มต้นของการแตกหัก
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2.5.2 สารปรับปรุงความทนทานต่ อแรงกระแทกทีใช้ ในงานวิจัยนี [22]
เทอร์ โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เป็ นวัสดุทีผสมผสานคุณสมบัติระหว่างเทอร์ โมพลาสติก
คือ สามารถใช้กระบวนการผลิตเช่ นเดี ยวกับเทอร์ โมพลาสติก แต่ลกั ษณะการปรากฏเหมื อน
อิลาสโตเมอร์ เพียงแต่เชือมขวางทางกายภาพไม่ใช่การเชือมขวางทางเคมี โดยงานวิจยั นี เลือกใช้
เทอร์ โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ กลุ่มสไตรี นิกบล็อคโคพอลิเมอร์ (Styrenic block copolymer)
ซึงประกอบด้วย Poly(styrene-butadiene-styrene) (SBS) และ poly[styrene-(ethylene-co-butylene)styrene) (SEBS) เป็ นต้น เนื องจากราคาถูกกว่าเทอร์ โมพลาสติก ทนทานต่อการเสี ยดสี และ
ความล้า ทังยังสามารถขึนรู ปได้หลายวิธี โดยลักษณะทัวไปของเทอร์ โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
กลุ่ มนี คื อหากมี เฟสพอลิ สไตรี น เป็ นองค์ประกอบในปริ มาณน้อยเมื อเปรี ยบเที ยบจากปริ มาตร
ทังหมด จะพบว่าบล็อกพอลิสไตรี นแยกเป็ นทรงกลมเรี ยกว่าโดเมน (domain) ซึงจะต่อเข้ากับปลาย
ของส่ ว นที เป็ นอิ ล าสโตเมอร์ เกิ ด เป็ นจุ ด ที มี ก ารเชื อมต่ อ กัน มากมาย เป็ นการเชื อมขวาง
ทางกายภาพในยางคล้า ยคลึ ง กับ การเชื อมขวางทางเคมี ใ นระบบการเชื อมขวางยางโดยทัวไป
ดังแสดงในภาพที 8

ภาพที 8 การจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์กลุ่มสไตรี นิก [ ]
เมื อได้ รั บความร้ อนโดเมนดั ง กล่ า วจะอ่ อ นตั ว ลงส่ งผลให้ บ ริ เวณที เชื อมขวาง
คลายความแข็ง แรงลงทํา ให้บ ล๊ อ กโคพอลิ เ มอร์ ไ หลได้ง่ า ย และเมื อเย็น ตัว ลงโดเมนจะเกิ ด
การแข็งตัวและมีสมบัติต่างๆ เช่นเดิม ซึ งเป็ นลักษณะเด่นของเทอร์ โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ กลุ่มนี
ดั ง นั น เ ท อร์ โมพลาสติ ก อิ ลาสโตเมอร์ จึ ง มี พ ฤติ กรรมการไหลแบบ Non-Newtonain
มี ค วามต้านทานแรงดึ งยืด สู ง กว่า ยางที ผ่านการเชื อมขวาง ทังยังมี ความสามารถในการยืด ตัว
ถึง 800 เปอร์เซ็นต์ และสามารถกลับสู่ รูปร่ างเดิมได้อย่างสมบูรณ์เมือได้รับการดึงยืด
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2.5.2.1 Poly(styrene-butadiene-styrene) (SBS) [24, 25]
SBS เป็ นพอลิเมอร์ แบบกลุ่ม (block copolymer) ทีสายโซ่หลักประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
ส่ ว นปลายทังสองด้า นเป็ นสายโซ่ ข องพอลิ เ มอร์ ส ไตรี น และส่ ว นกลางเป็ นสายโซ่ ข องพอลิ บิวตะไดอีน ดังภาพที 9

ภาพที 9 โครงสร้างทางเคมีของ SBS (บน) รู ปแบบการจัดเรี ยงสายโซ่พอลิเมอร์ของ SBS (ล่าง)
[26]
2.5.2.1.1 การสั งเคราะห์
SBS ผลิตด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบ living
anionic
polymerization
ซึงเป็ นการทําปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันทีปราศจากปฏิกิริยา termination นันคือการทีปลายสายโซ่
และสามารถ
มี ค วามว่ อ งไวอยู่เ สมอ แม้ว่า มอนอเมอร์ ทุ ก ตัว ที อยู่ใ นปฏิ กิ ริ ย าถู ก ใช้ท งหมด
ั
เกิ ดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันได้อีกครั งเมือเติมมอนอเมอร์ ลงไป ดังนันจึ งประเมินค่านําหนัก
โมเลกุลเฉลียจากปริ มาณสารตังต้นและสารเริ มปฏิกิริยา
2.5.2.1.2 สมบัติและการนําไปใช้ งาน
เนื องจากการผสมพอลิสไตรี นและพอลิบิวตะไดอีนไม่สามารถเข้ากันได้จึงส่ งผลให้
SBS มีคุณสมบัติระหว่างพอลิเมอร์ทงสองชนิ
ั
ด เช่น มีอุณหภูมิ glass transition (Tg) 2 ค่า คือ 100
องศาเซลเซี ยส ในส่ วนของพอลิสไตรี น และ -90 องศาเซลเซี ยสในส่ วนของพอลิบิวตะไดอีน
แต่อย่างไรก็ตาม SBS ยังคงเป็ นพอลิเมอร์ ทีมีความแข็งแรงสู ง มีความแข็งทีพืนผิวหลากหลาย
ทังยัง มี ค วามหนื ด ตําจึ ง สามารถขึ นรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ด้ว ยกระบวนการผลิ ต แบบเทอร์ โ มพลาสติ ก
โดยทัวไป จึงนิยมใช้ SBS ผลิตเป็ นพืนรองเท้า หน้ายางรถยนต์ ชินส่ วนทีสําคัญอืนๆ ทีต้องการ
ความยืดหยุน่ และมักใช้เป็ นสารปรับปรุ งความทนทานต่อแรงกระแทก เป็ นต้น โดยสมบัติทวไป
ั
ของ SBS แสดงดังตารางที 4
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ตารางที 4 แสดงสมบัติทวไปของ
ั
poly(styrene-butadiene-styrene) เกรด D1102 J บริ ษทั Kraton
[27]
Physical
Normal Value Unit
Test Method
Specific Gravity
0.94 g/cm3
ISO 2781
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(200oC/5.0 kg)
6 g/10min
ISO 1133
Hardness
Normal Value Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore A)
72
ISO 7619
Elastomers
Normal Value Unit
Test Method
Tensile Stress (300% Strain)
2.9 MPa
ISO 37
Tensile Strength (Yield)
33 MPa
ISO 37
Tensile Elongation (Break)
880 %
ISO 37
Additional Information
Structure
Radial
Butadiene/styrene ratio
70/30
ASTM D1416
Polystyrene block
30
Volatile material (2 hr, 110°C)
≤ 1.0%wt
ASTM D1416
Ash
≤ 1.0%wt
ISO 247
2.5.2.2 poly(styrene-ethylenebutylene-styrene) (SEBS) [28, 29]
SEBS เป็ นพอลิเมอร์แบบกลุ่ม (block copolymer) สายโซ่หลักประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
ส่ วนปลายทังสองด้านเป็ นพอลิสไตรี น และส่ วนกลางเป็ นโคพอลิเมอร์ ของเอธิ ลีนและบิวธิ ลีน
ดังแสดงในภาพที 10

ภาพที 10 โครงสร้างโมเลกุลของ Polystyrene-b-poly(ethylene-co-butylene)-b-polystyrene
2.5.2.2.1 สมบัติและการนําไปใช้ งาน
เนื องจากส่ วนกลางของ SEBS เป็ นอิลาสโตเมอร์ ทีมีความอิมตัวจึงเสถียรต่อสารเคมี
การเกิดออกซิเดชัน แสงยูวี ความร้อน และสภาพอากาศ ทังยังสามารถละลายได้ง่าย เข้ากันได้
ดีกบั พอลิโอเลฟิ นและ mineral oil สําหรับสมบัติโดยทัวไปของ SEBS แสดงดังตารางที 5
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ตารางที 5 แสดงสมบัติต่างๆของ Polystyrene-b-poly(ethylene-co-butylene)-b-polystyrene
เกรด G1650MU บริ ษทั Kraton [30]
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Specific Gravity
0.91
g/cm3
ASTM D4025
Melt index ( 230°C, 5kg)
<1.0
g/10 min
ASTM D1238
Elastomers
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Stress (300% Strain)
5.51
MPa
ASTM D412
Tensile Strength (Yield, 23°C)
34.47
MPa
ASTM D412
Tensile Elongation
500
%
ASTM D412
Tear Strength (23°C)
0.2 to 0.4
kN/m
ASTM D624
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness
72
ASTM D2240
Unit
Additional Information
Structure
Radial
Butadiene/styrene ratio
70/30
ASTM D1416
Polystyrene block
30
%wt
Volatile material (2 hr, 110°C)
≤ 1.0
%wt
ASTM D1416
ปั จจุบนั มี SEBS ถูกนําไปใช้ในงานหลายประเภท เช่น การทําด้ามจับต่างๆ ทีต้องการ
ความแข็งแรง ทําแถบยางยืดสําหรับผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปของเด็ก แปรงสี ฟัน ผสมเป็ น oil gel สําหรับ
อุ ต สาหกรรมยา และอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม ทังยัง ใช้ เ ป็ นสารปรั บ ปรุ งความทน
แรงกระแทกของเทอร์โมพลาสติกหลายชนิด เป็ นต้น
2.6 พฤติกรรมการคืบ (Creep behaviors) [31, 32]
การตอบสนองของพอลิ เ มอร์ ต่ อ แรงกระทํา หรื อ ระยะยื ด ขึ นอยู่กับ อัต ราหรื อ เวลาในการ
รับแรงกระทํา พฤติกรรมทีตอบสนองไม่ได้มีความเป็ นอิลาสติกทังหมดแต่พฤติกรรมเหล่านัน
ขึนอยู่กบั เวลาและมักตอบสนองแบบวิสโคอิลาสติก ดังนันทีอุณหภูมิตาและอั
ํ
ตราการยืดตัวสู ง
วัส ดุ จ ะมี พ ฤติ ก รรมแบบของแข็ ง อิ ล าสติ ก ในขณะที อุ ณ หภู มิ สู ง และอัต ราการยื ด ตัว ตํา
วัสดุ จะแสดงพฤติ กรรมแบบของไหล ดังนันเมื อวัสดุ ได้รับแรงกระทําหรื อการยืดตัวต่ อเนื อง
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จึ งจําเป็ นต้องทดสอบวัสดุ เพือทํานายพฤติ กรรมในระยะยาวมากกว่าการทดสอบการดึ งยืดหรื อ
การโค้งงอซึงเป็ นการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุในระยะเวลาสันๆ
สําหรับการใช้งานจริ งวัสดุมกั ได้รับแรงกระทําอย่างต่อเนื อง ดังนันการผลิตและออกแบบ
วัสดุจึงจําเป็ นต้องมีความรู ้เกียวกับการเปลียนแปลงรู ปร่ างของวัสดุภายใต้การใช้งานในระยะยาว
ดังนันวิศวกรผูผ้ ลิตจึงให้ความสําคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมการคืบมากขึน โดยพฤติกรรมการคืบ
เป็ นพฤติกรรมทีวัสดุมีระยะยืดตัวเพิมมากขึนตามเวลาภายใต้แรงกระทําคงที โดยอัตราการคืบ
ขึ นอยู่ กับ แรงกระทํา เวลา และอุ ณ หภู มิ ซึ งในการทดสอบพฤติ ก รรมการคื บ จะให้ แ รง
หรื อแขวนนําหนักคงทีกับชิ นงานทดสอบในสภาวะทีมีการควบคุมอุณหภูมิ จากนันวัดระยะยืด
ที เกิ ดขึน การทดสอบโดยส่ วนมากมักจัดวางชิ นงานสําหรั บการรั บแรงดึ ง (tension) แต่ อาจมี
การจัดวางชิ นงานในลักษณะรองรับแรงกดอัด (compression) แรงเฉื อน (shear) และการโค้งงอ
(flexure) บ้าง ตามสภาวะทีต้องการนําไปใช้งานจริ ง โดยสามารถใช้เครื องทดสอบการดึ งยืด
(tensile
tester) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการคื บ ได้ แต่ ต ้อ งใช้เ วลายาวนานเป็ นปี หรื อ หลายปี
เพือเก็บรวบรวมข้อมูล จึงมักใช้เครื องมือสําหรั บการทดสอบนี โดยเฉพาะแทนเครื องทดสอบ
การดึงยืด
ข้อมูลแรงกระทํา ระยะยืด และเวลา มักแสดงความสัมพันธ์ ดว้ ยกราฟระหว่างระยะยืดและ
สเกลล็อคของเวลา ดังแสดงในภาพที 11
หรื อแสดงเป็ นกราฟลักษณะทัวไปดังภาพที 12
แต่อย่างไรก็ตามสามารถแสดงพฤติกรรมการคืบเหล่านี ในลักษณะอืนได้อีกเพือให้สะดวกต่อการ
นําข้อมูลไปออกแบบตามต้องการ เช่น การแสดงพฤติกรรมการคืบทีเวลาหรื อระยะยืดคงทีหนึ งๆ
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง isochronous stress กับระยะยืด

ภาพที 11 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดกับเวลาในสเกล log ณ อุณหภูมิคงที 80 องศาเซลเซียสของ
Poly(butylene terephthalate); VALOX [ ]
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ภาพที 12 แสดงลักษณะพืนฐานของพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของ HDPE
[ปรับปรุ งจาก [34]]
สําหรับลักษณะของกราฟแสดงพฤติกรรมการคืบตามทฤษฎีแสดงดัง ภาพที 13 ซึงโดยทัวไป
แล้วจะพบการเปลียนแปลง 3 ขันตอน คือ
ขันที 1
เป็ นขันระยะยืด เริ มต้น ที เกิ ด ขึ นทัน ที ท ัน ใดเนื องจากระยะยืด ของความเป็ น
อิลาสติกรวมกับระยะยืดของพลาสติก โดยการเปลียนแปลงรู ปร่ างดังกล่าวเกิ ดขึนก่อนจุดคราก
(Yield point) ของวัสดุ และพบว่าวัสดุเกิดการยืดตัวด้วยอัตราทีช้าลงซึ งเป็ นผลมากจาก strain
hardening
ขันที 2 เป็ นขันตอนทีมีความสําคัญต่อการออกแบบวัสดุซึงเริ มต้นทีอัตราการยืดตัวน้อยๆ
และค่อนข้างจะคงที เนืองจากความสมดุลระหว่างอิทธิ พลของ strain hardening และการอบอ่อน
(annealing)
ขันที 3
อัต ราการคื บ จะเกิ ด อย่ า งรวดเร็ ว เนื องจากการเกิ ด คอขอด (necking)
คือ การทีพืนทีหน้าตัดของชินงานลดลง และเกิดการแตกหักของวัสดุในทีสุ ด
วิศวกรผูอ้ อกแบบให้ความสําคัญกับกลไกของพฤติกรรมการคืบขันที 2 มากทีสุ ด เนื องจาก
ในการออกแบบผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งการให้วสั ดุเกิ ดพฤติกรรมการคืบจนถึงกลไกในขันที 3
ดังนัน
หลังจากสร้ างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคืบกับเวลาในการทดสอบ 1,000 ชัวโมง
จะสามารถประเมินค่าเวลาของกลไกการคืบขันที 2 ซึงแสดงถึงอายุการใช้งานของวัสดุได้
นิยามสําคัญเกียวกับพฤติกรรมการคืบ
Creep strain คือ ระยะยืดทังหมดทีเกิดขึนจากการให้แรงกระทํากับวัสดุ ซึ งเปลียนแปลง
ตามเวลา
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Creep modulus คือ อัตราส่ วนของแรงกระทําต่อ creep strain

ภาพที 13 แสดงพฤติกรรมการคืบทัง 3 ขันตอน [ ]
2.6 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับ Clay [11, 36]
ชันซิ ลิเกต (Layered silicates) เป็ นแร่ ดินเหนี ยว (Clay minerals) ประกอบด้วยโครงสร้าง
2 แบบหลักๆ คือ
1) โครงสร้างพืนฐานแบบ 1 : 1 มักพบใน Kaolinite ประกอบด้วยแผ่นซิลิกาทีจัดเรี ยง
อะตอมแบบเตเตระฮี ด รอลแนบชิ ด กับ แผ่ น อะลู มิ เ นี ย มที จัด เรี ย งอะตอมแบบออกตะฮี ด รอล
โดยโครงสร้ างทังสองแผ่นนี ใช้อะตอมออกซิ เจนร่ วมกัน แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการเตรี ยม
วัสดุคอมพอสิ ทด้วยชันซิลิเกตมักจะเลือกใช้ชนซิ
ั ลิเกตโครงสร้างแบบที 2
2) โครงสร้างแบบ 2 : 1 phyllosilicate ประกอบด้วย mica, smectite, vermiculite และ
chlorite โดย montmorillonite อยูใ่ นกลุ่มของ smectite
โครงสร้างประกอบด้วยแผ่นซิ ลิกา
ทีจัดเรี ยงอะตอมแบบเตตระฮี ดรอล 2
แผ่น และมีแผ่นอะลูมีเนี ยมทีจัดเรี ยงอะตอมแบบ
ออกตะฮีดรอล 1 แผ่น แทรกอยูร่ ะหว่างแผ่นซิ ลิกาทังสองโดยใช้ขอบของแผ่นอะลูมิเนียมร่ วมกัน
โครงสร้างดังแสดงในภาพที 14
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ภาพที 14 ลักษณะโครงสร้างของ layered silicate [37]
ชันซิ ลิเกตเหล่านี มี ความหนาประมาณ 1

นาโนเมตร และมี ความกว้างได้ต งแต่
ั

300 อังสตรอมถึงหลายไมครอน ดังนันจึงมีอตั ราส่ วนความยาวต่อความหนามากกว่า 1,000 เท่า
ระหว่างชันซิ ลิเกตจะมีช่องว่างเรี ยกว่า interlayer

หรื อ gallery

ซึ งยึดเหนี ยวกันด้วย

แรงแวลเดอร์ วาลส์ และใน gallery มักพบไอออนลบซึ งก็มกั มีไอออนบวกของของโซเดียมหรื อ
แคลเซี ย มด้ว ย เพื อทํา ให้เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งไอออน ดัง นันจึ ง มัก พบนําภายใน gallery
ดังกล่าว ส่ งผลให้ clay เข้ากันได้ดีกบั พอลิเมอร์ ทีมีความชอบนํา เช่น poly(ethylene

oxide)

และ poly(vinyl alcohol) กลายเป็ นข้อจํากัดการใช้งานของ clay เพือเป็ นการลดข้อจํากัดดังกล่าว
จึ ง มั ก ปรั บ ปรุ งพื นผิ ว ชั นซิ ลิ เ กตด้ ว ยการแลกเปลี ยนไอออนบวกที มี อ ยู่ เ ดิ ม ใน gallery
ด้วยสารลดแรงตึงผิวทีมีประจุบวกจําพวกสารอินทรี ย ์ (organic

cationic

surfactants)

ซึงมักประกอบด้วย primary, secondary, tertiary และ quaternary ของพวกแอลคิลแอมโมเนียมและ
แอลคิลฟอสโฟเนียม ดังแสดงในภาพที 15 เนื องจากสารอินทรี ยป์ ระจุบวกมีพลังงานพืนผิวตํากว่า
ชันซิ ลิ เ กตซึ งเป็ นสารอนิ น ทรี ย ์จึ ง เป็ นการปรั บ ปรุ ง การเปี ยกผิ ว ให้ เ ข้า กับ เมทริ ก ซ์ พ อลิ เ มอร์
นอกจากนี เมืออะลิฟาติกหางยาวทีมีส่วนหัวเป็ นประจุบวกจะเกิดแรงคูลอมบ์กบั พืนผิวซิ ลิเกตทีมี
ความเป็ นประจุลบ ส่ งผลให้ระยะห่างระหว่างชันซิลิเกตเพิมมากขึน
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ภาพที 15 การปรับปรุ งพืนผิว clay ด้วยสารปรับปรุ งพืนผิวอินทรี ย ์ [11]
สําหรับกระบวนการเตรี ยมพอลิเมอร์ คอมพอสิ ทด้วยชันซิ ลิเกต แบ่งออกเป็ น 4

ประเภท

ได้แก่
1) Intercalation of polymer from solution เป็ นกระบวนการทีประกอบด้วยหลายขันตอน
โดยอันดับแรกต้องทําให้ชนซิ
ั ลิเกตกระจายตัวด้วยการใช้ตวั ทําละลายทีมีพอลิเมอร์เป็ นตัวถูกละลาย
เมือเติมพอลิเมอร์ลงในสารละลายดังกล่าวทําให้พอลิเมอร์เกิดการดูดซับบนอนุภาค clay เมือระเหย
ตัวทําละลายออกไปจะพบโครงสร้างลักษณะแซนวิชของสายโซ่พอลิเมอร์กบั clay
2) In situ intercalative polymerization พอลิเมอร์จะเข้าไปแทรกสอดระหว่างชันซิลิเกต
หลังจากทําให้ชนซิ
ั ลิเกตเหล่านันเกิ ดการบวมตัวด้วยมอนอเมอร์ ทีเป็ นของเหลวหรื อสารละลาย
มอนอเมอร์
3) Template synthesis เป็ นการสังเคราะห์โดยตรงด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชืน
(hydrothermal treatment) ของเจลทีประกอบด้วยพอลิเมอร์และ silicate building block
4) Melt intercalation เป็ นการผสม (melt-blending) ของพอลิเมอร์และ clay ทีผ่านการ
ปรั บ ปรุ ง พื นผิ ว ด้ว ยสารอิ น ทรี ย์แ ละพอลิ เ มอร์ โ ดยต้อ งให้ ค วามร้ อ นเหนื อ อุ ณ หภู มิ อ่ อ นตัว
ของพอลิเมอร์
โดยกระบวนการ melt
intercalation เป็ นทีนิ ยมใช้ผลิตคอมพอสิ ทของชันซิ ลิเกตทีสุ ด
ในเวลาต่อมา เนื องจากสอดคล้องกับกระบวนการผลิตโดยทัวไป เช่ น กระบวนการอัดรี ดและ
การฉี ด ขึ นรู ป จึ ง เป็ นการลดต้น ทุ น กระบวนการผลิ ต ทังยัง ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งใช้ต ัว ทํา ละลาย
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ซึ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาสิ งแวดล้อมตามมา และเป็ นการหลีกเลียงอิทธิ พลของแรงกระทําระหว่าง
ตัวทําละลายกับตัวทําละลาย หรื อตัวทําละลายกับพอลิเมอร์ ซึงส่ งผลกระทบต่อการกระจายตัวของ
clay ดังนันปั จจัยสําคัญของกระบวนการผลิตแบบ melt intercalation คือสภาวะการผลิต เช่น
อุณหภูมิในการผสม ความเร็ วรอบสกรู เวลาในการผสม การเกิดออกซิ เดชันจากสภาวะแวดล้อม
ตลอดจนธรรมชาติของสารเคมีและสารลดแรงตึงผิวทีเติมใน clay
เนื องจากธรรมชาติ ข ององค์ป ระกอบแต่ ล ะชนิ ด เช่ น เมทริ กซ์ พ อลิ เ มอร์ ชนิ ด และ
สารลดแรงตึงผิวของ clay
ตลอดจนสภาวะในกระบวนการผลิต จึ งสามารถจําแนก
การจัดเรี ยงตัวของอนุภาค clay ในเมทริ กซ์พอลิเมอร์ได้ 3 ลักษณะ ดังแสดงในภาพที 16 ได้แก่

ภาพที 16 โครงสร้างของ clay ในพอลิเมอร์คอมพอสิ ท [11]
1) Phase separation คือพอลิเมอร์ไม่สามารถแทรกสอดเข้าไประหว่างชัน clay ได้ จึงเกิด
การแยกเฟสกับ พอลิ เ มอร์ ซึ งเป็ นลัก ษณะทัวไปที พบในวัส ดุ ค อมพอสิ ท ระดับ ไมโครเมตร
แรงกระทําระหว่างองค์ประกอบอินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ยจ์ ึงไม่แข็งแรง
ส่ งผลให้วสั ดุ มีสมบัติ
เชิงกลตํา
2) Intercalated nanocomposite เป็ นลักษณะทีสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์ยดื ตัวออกและ
แพร่ เข้าไปอยูร่ ะหว่างชัน clay โดยทีชัน clay ยังจัดเรี ยงตัวในทิศทางเดิม ส่ งผลให้ระยะห่ าง
ระหว่างชัน clay เพิมขึนเล็กน้อยในระดับนาโนเมตร ปรากฏเป็ นโครงสร้างหลายชันของพอลิเมอร์
และ clay ขึน โดยสมบัติของวัสดุคอมพอสิ ทชนิดนีจะใกล้เคียงกับวัสดุเซรามิกส์
3) Exfoliated hybrids ส่ งผลให้สมบัติทางกายภาพเปลียนแปลงมากทีสุ ด โดยชัน clay
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จะแยกจากกันอย่างสมบูรณ์ และกระจายตัวอย่างสมําเสมอ จึงเกิ ดแรงกระทําระหว่างพอลิเมอร์
กับ clay มากทีสุ ดเนื องจากการมี พืนที ผิวสัมผัสมากและเกิ ดระยะห่ างระหว่างการกระจายตัว
ของอนุ ภาค clay น้อย จึงสามารถปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลของวัสดุคอมพอสิ ทได้ดีขึน โดยเมือ
เปรี ยบเทียบกับพอลิเมอร์ บริ สุทธิ เพียงชนิ ดเดียวพบว่าการกระจายตัวของ clay แบบ exfoliated
ทําให้มอดุลสั ในช่วงอิลาสติกเพิมขึน 60% ความต้านทานแรงดึงเพิมขึน 40% ความสามารถ
ในการแพร่ ผา่ นของก๊าซลดลง 10% แม้เติม clay เพียง 5% โดยนําหนักเท่านัน อีกทังการเติม clay
ยังทําให้วสั ดุทีได้มีนาหนั
ํ กเบากว่าวัสดุคอมพอสิ ทโดยทัวไป ดังนันจึงสามารถกล่าวได้ว่าการเติม
clay ทําให้วสั ดุคอมพอสิ ทมีสมบัติต่างๆ ทีเหมาะสม นําหนักเบาลง ทังยัง ราคาถูก จึงมีการ
นําไปผลิตวัสดุเชิงการค้าซึงใช้งานด้านยานยนต์และบรรจุภณ
ั ฑ์
นอกจากนีเมือเปรี ยบเทียบกับพอลิเมอร์ บริ สุทธิ พบว่าการเติม clay ทําให้ storage modulus
และอุณหภูมิการคงรู ปทางความร้อน (Heat distortion temperature; HDT) เพิมขึน อีกทังการเติม
clay ยังส่ งผลให้ความหนื ดขณะหลอมเหลวมี ค่าเพิมขึนเนื องจากเป็ นการจํากัดการเคลื อนที
ของสายโซ่ พอลิเมอร์ แต่อย่างไรก็ตามทีอัตราเฉื อนสู งจะพบพฤติกรรมแบบ shear thinning
เนืองจาก clay เกิดการจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหล
โดยทัวไปแล้ว clay จะเพิมความเสถียรทางความร้อนเนื องจากการเป็ นฉนวนความร้อนและ
ขัดขวางการถ่ายโอนมวลเนื องจากออกซิ เจนและสารระเหยทีเกิ ดจากการสลายตัวทางความร้ อน
ของพอลิ เมอร์ แต่อย่างไรก็ตามการเพิมความสามารถด้านความเสถี ยรทางความร้ อนของ clay
มีขอ้ จํากัดเนื องจากการสลายตัวของสารอิ นทรี ยท์ ีใช้ปรั บปรุ งพืนผิว clay จะเร่ งการสลายตัว
ของเมทริ กซ์พอลิเมอร์
สําหรับการพิสูจน์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุ คอมพอสิ ทระดับนาโนเมตรทีนิ ยมใช้
ประกอบด้วย 2 เทคนิ คคือ เทคนิ ค X-ray diffraction หรื อ XRD และเทคนิ ค Transmission
electron microscopy (TEM) โดยเทคนิค XRD ใช้พิสูจน์การเปลียนแปลงในการจัดเรี ยงตัวของ
ชันซิลิเกตจากการสังเกตตําแหน่ง รู ปร่ าง และความเข้มสัญญาณของการสะท้อนระยะห่ างระหว่าง
ชัน clay โดยตามกฎของ Bragg หากระยะห่ างระหว่างชัน clay เพิมขึนจะพบ peak ทีค่า 2ߠ
ตํากว่าเดิม และหากไม่ปรากฏ peak แสดงถึงการกระจายตัวของ clay แบบ exfoliated ส่ วนเทคนิค
TEM ใช้ศึกษาการกระจายตัวของ clay โดยใช้กล้องกําลังขยายสู งส่ องผ่านไปในชินงาน
สําหรับ Cloisite 15A® (C15A)
เป็ น clay ไม่มีขวที
ั ถูกปรับปรุ งพืนผิวด้วย dimethyl
dehydrogenated tallow quaternary ammonium (2M2HT) โดย HT เป็ นสารประกอบทีมี tallow
หรื อไขมันเป็ นองค์ประกอบหลัก มี C18 65%, C16 30% และ C14 5% ซึ งพันธะคู่เหล่านี
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ถูกเติมด้วยไฮโดรเจนแล้ว สําหรั บโครงสร้ างทางเคมีของสารอิ นทรี ยท์ ีใช้ปรั บปรุ งพืนผิว clay
รวมทังระยะห่างระหว่างชัน clay แสดงดังตารางที 7 ตามลําดับ
ตารางที 6 แสดงโครงสร้างทางเคมีของสารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ งพืนผิว clay และระยะห่ าง
ระหว่างชัน clay [ - ]
Concentration of organic
Chemical structure
d-spacing
Clay type
modified clay
(nm)
of organic modified clay
(Meq.(100 g clay)-1)
MMT
none
none
1.18
Cloisite 30B

90

1.81

Cloisite 25A

95

1.89

Cloisite 20A

95

2.45

Cloisite 15A

125

3.15

Cloisite 10A

125

1.9

เมือประจุลบสําหรับ Cloisite 25A คือ methyl sulphate แต่ประจุลบใน organoclay ชนิดอืนคือ chloride

จากตารางที 7 พบว่า C15A มีระยะห่ างระหว่างชัน clay มากทีสุ ด ซึ งจะทําให้สายโซ่
พอลิ เมอร์ สามารถแทรกสอดระหว่างชัน clay ได้ง่ายที สุ ด อี กทังความไม่ มีขวของ
ั
C15A
ทําให้เป็ นทีนิยมต่อการนํามาใช้งานกับพอลิเมอร์ทีไม่มีขวเช่
ั นกัน
2.7 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
P.V. Sreenivasan และ Philip Kurian [41] ต้องการปรับปรุ งความทนแรงกระแทกของ
พอลิสไตรี นด้วยการผสม (melt-blending) กับยางไนไตรด์ (Nitrile rubber; NBR) ทีผ่านและ
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ไม่ผ่านการเชื อมขวาง มีปริ มาณอะคริ โลไนไตรด์ 33% และปรับเปลียนปริ มาณการเติมยาง
ไนไตรด์เป็ น 5, 10, 15 และ 20% โดยนําหนัก โดยศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางสัณฐานวิทยา
ของพอลิเมอร์ เบลนด์ จากการศึกษาความทนแรงกระแทกพบว่าการเติมยางไนไตรด์ 0 ถึง 10%
โดยนําหนัก ทําให้วสั ดุมีความทนแรงกระแทกเพิมขึนสําหรับการผสมทังสองระบบ แต่เมือเติม
ยางถึง 20% โดยนําหนัก พบว่าความทนแรงกระแทกของวัสดุลดลงเนื องจากยางเกิดการรวมกลุ่ม
จนขนาดใหญ่เกินไปทําให้ประสิ ทธิภาพในการเป็ นศูนย์รวมแรงและแรงกระทําระหว่างพืนผิวลดลง
โดยระบบทีผ่านการเชือมขวางจะป้ องกันการรวมกลุ่มของยางและมีแรงกระทําระหว่างเฟสเพิมขึน
เนื องจากเกิ ดการเชื อมขวางทางกายภาพจึ งมีค่าความทนแรงกระแทกสู งกว่าระบบทีไม่ผ่านการ
เชือมขวาง สําหรับความทนแรงดึง (tensile strength) มอดูลสั ของยังค์ และความทนการโค้งงอ
(flexural strength) มีค่าลดลงเมือปริ มาณยางเพิมขึน เนื องจากปริ มาณยางทีเพิมขึนส่ งผลให้
แรงกระทําระหว่างเฟสลดลง แต่อย่างไรก็ตามยางทีผ่านการเชือมขวางมีสมบัติต่างๆ ดังทีกล่าวมา
ดีกว่าระบบทีไม่ผา่ นการเชือมขวางเนื องจากมีแรงกระทําระหว่างเฟสดีกว่า ส่ วนเปอร์ เซ็นต์การยืด
ณ จุดขาด (% elongation at break) ของระบบทีมีการเชือมขวางมีค่าสู งกว่าระบบทีไม่มีการ
เชื อมขวาง เนื องจากมีการเกียวพันกันของโมเลกุลจึ งแบกรั บแรงกระทําได้นานกว่า ส่ งผลให้
ขอบเขตของการราน (craze) ไม่ขยายออกไปเรื อยๆ และเมื อศึ กษาสมบัติสัณฐานวิทยาพบว่า
อนุภาคยางของระบบทีมีการเชือมขวางกระจายตัวในเมทริ กซ์ได้ดีเนืองจากการเชือมขวางส่ งผลให้
พอลิเมอร์เบลนด์มีความแข็งแรงและมีแรงกระทําระหว่างเฟสทีดี
Zhengping
Fang
และคณะ [ ] ปรับปรุ งความทนแรงกระแทกของพอลิสไตรี น
ด้วยการผสม (melt-blending) กับยาง Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer (EPDM) โดยเติม
SBS เป็ นสารประสานเพือเพิมความเข้ากันได้ระหว่างเฟสทังสองเนื องจากเฟสพอลิสไตรี น
ไม่สามารถเข้ากันได้กบั เฟส EPDM โดยกําหนดปริ มาณ SBS คงทีและปรับเปลียนปริ มาณการเติม
EPDM จากผลการทดลองพบว่าเมือปริ มาณ EPDM เพิมขึนส่ งผลให้ความทนแรงกระแทกและ
เปอร์ เซ็ นต์การยืด ณ จุ ดขาดเพิมขึ นเล็กน้อย แต่ความทนแรงดึ ง มอดุ ลสั ของยังค์ bending
strength และ bending modulus มีค่าลดลง จากลักษณะสัณฐานวิทยาของชินงานทีไม่เติม SBS
หลังรับแรงกระแทกพบว่าอนุ ภาคยางหลุดจากเมทริ กซ์ได้ง่าย แสดงว่า EPDM เกิดแรงกระทํา
ระหว่างพืนผิวกับเมทริ กซ์พอลิสไตรี นได้ไม่ดี ดังนันลักษณะการแตกหักจึงเป็ นแบบเปราะทําให้
ค่าความทนแรงกระแทกตํา แต่ลกั ษณะสัณฐานวิทยาของชิ นงานทีเติม SBS หลังรับแรงกระแทก
พบว่าผิวชิ นงานมีลกั ษณะขรุ ขระ แสดงว่า SBS สามารถปรับปรุ งความเข้ากันได้ระหว่างเฟส
ทังสอง เพราะส่ วนสไตรี นบล็อคของ SBS เข้ากันได้กบั เมทริ กซ์พอลิสไตรี น และพอลิบิวตะไดอีนบล็อคของ SBS ก็ค่อนข้างเข้ากันได้กบั เฟส EPDM เมือศึกษาพฤติกรรมการไหลของระบบ
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พอลิเมอร์ เบลนด์นีพบว่าการผสมทุกอัตราส่ วนแสดงพฤติกรรมในช่วง power law คือความหนืด
ลดลงเมืออัตราเฉื อนเพิมขึน โดยการเติมเฉพาะ EPDM ทําให้ความหนื ดเพิมขึนเพียงเล็กน้อย
แสดงว่าการเติม EPDM ไม่ทาํ ให้พฤติกรรมการไหลของพอลิสไตรี นเปลียนแปลงไป
S.B. Neoh และ Azanam S. Hashim [43] ต้องการปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
ของพอลิสไตรี นด้วยการผสม (melt-blending) กับยางธรรมชาติ (NR) กราฟต์พอลิสไตรี น (SNR)
ในช่วง 0 ถึง 20 % โดยนําหนัก โดย SNR ประกอบด้วยยางธรรมชาติ 75% และพอลิสไตรี น 25%
จากผลการทดลองพบว่ า การเติ ม ยางส่ ง ผลให้ ม อดุ ล ัส ของยัง ค์ แ ละความทนแรงดึ ง ลดลง
แต่เปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดเพิมขึน ส่ วนความทนแรงกระแทกของ PS-SNR เพิมขึนเป็ น
2.4 ถึง 11.7 เท่าของพอลิสไตรี นบริ สุทธิ สําหรั บพอลิสไตรี นผสมยางธรรมชาติ ทีไม่มี
การกราฟต์ดว้ ยพอลิสไตรี น ( PS-NR) มีค่าความทนแรงกระแทกสูงกว่าพอลิสไตรี นบริ สุทธิ 0.5 ถึง
2.5 เท่า เนื องจากการเติมยางส่ งผลให้วสั ดุมีความเหนี ยวเพิมขึน โดยหากเปรี ยบเทียบระบบ
การผสมพอลิสไตรี นกับยางธรรมชาติทีไม่มีการกราฟต์พอลิสไตรี น (PS-NR) พบว่าการเติ มยาง
ธรรมชาติทีมีการกราฟต์พอลิสไตรี น 10 ถึง 20% โดยนําหนัก จะมีความทนแรงดึงสู งกว่า PS-NR
เป็ น 8 ถึง 10% และจะมีมอดุลสั ของยังค์สูงกว่า PS-NR 7 ถึง 13 % ส่ วนเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ
จุดขาดของระบบ PS-SNR
มีค่าสู งกว่าระบบ PS-NR ถึง 4 เท่า เนื องจากส่ วนของ
พอลิ สไตรี นที กราฟต์บน NR ปริ มาณมากสามารถเข้ากับเมทริ กซ์พอลิ สไตรี นได้ดีกว่า NR
ซึ งสอดคล้องกับลักษณะสัณฐานวิทยาของระบบ PS-SNR ทีพบว่ามีอนุ ภาค SNR กระจายตัว
ค่อนข้างเป็ นเนือเดียวกันและสามารถเข้ากันได้ดีในเมทริ กซ์มากกว่าระบบ PS-NR เมือทดสอบ
ความทนทานและความต้านทานรู ปร่ างต่อการโค้งงอพบว่าปริ มาณยางทีเพิมขึนทําให้สมบัติดงั กล่าว
ด้อ ยลง ด้ว ยเหตุ ผ ลเช่ น เดี ย วกับ ความทนแรงดึ ง และมอดุ ล ัส ของยัง ค์ สํา หรั บ การทดสอบ
การเสื อมสภาพ (Ageing) พบว่าระบบเชือมขวาง SNR มีเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดตํากว่าระบบ
เชือมขวาง NR เล็กน้อย เนื องจากโดยทัวไปใช้ระบบซัลเฟอร์ในการเชือมขวาง NR จึงมักทําให้
มอดุลสั ของยังค์เพิมขึน แต่ในกระบวนการทดสอบการเสื อมสภาพพบว่าเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ
จุ ดขาดลดลงเนื องจากการตัดขาดของสายโซ่ ส่ งผลให้การเกี ยวพันทางกายภาพและนําหนัก
โมเลกุลเฉลียลดลง สําหรับกรณี ระบบ SNR พอลิสไตรี นเกิดการกราฟต์บน NR ได้ดี ดังนัน
การตัดขาดของสายโซ่ ทีเกิ ดขึนก็เพียงพอทีจะลดการเกียวพันกันของสายโซ่ และนําหนักโมเลกุล
เฉลีย ดังนันเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดจึงลดลงด้วยหลังกระบวนการเสื อมสภาพ
F.O.M.S. Abreu และคณะ [ ] ต้องการปรับปรุ งความทนแรงกระแทกของ Polypropylene
(PP) แบบโฮโมพอลิเมอร์ (PP-H) และโคพอลิเมอร์ ของ PP และ Polyethylene ซึ งมีลกั ษณะเป็ น
อิลาสโตเมอร์ (PP-R) เมือนําไปใช้งานทีอุณหภูมิตาโดยผสมกั
ํ
บสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
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2 ชนิด ได้แก่ SBS และ SEBS ด้วยการปรับเปลียนปริ มาณการเติมเป็ น 5, 10, 15, 20 และ 30%
โดยนําหนัก จากการศึกษาความหนื ดพบว่าอัตราส่ วนความหนื ดของ SEBS ต่อ PP มีค่าสู งกว่า
อัตราส่ วนความหนืดระหว่าง SBS ต่อ PP ถึง 25% เมือศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนพบว่า SBS
มีอิทธิพลเป็ นสารเริ มก่อผลึก (nucleating agent) สําหรับ PP มากกว่า SEBS จึงพบ peak Tm ของ
PP เติม SBS ทีอุณหภูมิสูงกว่า PP เติม SEBS
เมือเติมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เหล่านี
เพิมขึนพบว่าการเติม SBS ในปริ มาณเพิมขึนไม่ส่งผล ต่อ οܪ แต่การเติม SEBS ทําให้ οܪ
ลดลงเล็กน้อย เนื องจาก midblock ของ SEBS สามารถเข้ากับโมเลกุล PP ได้ จึงขัดขวาง
การเจริ ญเติบโตของผลึกของ PP มากกว่าการเติม SBS ในขณะที midblock ของ SBS เป็ น
Polybutadiene ซึ งโมเลกุลเคลือนทีได้นอ้ ยมากจึงเป็ นสารเริ มก่อผลึกทีดีกว่า เมือศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาพบว่าอนุภาค SEBS ในเมทริ กซ์ PP ทัง 2 ชนิด มีขนาดและการรวมตัวน้อยกว่า
อนุภาค SBS เนืองจาก midblock ของ SEBS เข้ากับเมทริ กซ์ PP ได้ดีกว่า SBS ดังนันเมือ PP
รับแรงกระทําจึงสามารถถ่ายโอนแรงกระทํานันไปสู่ เฟสยาง (midblock ของ SEBS) ทําให้เฟสยาง
เหล่านันแตกตัวจากกัน สําหรับการศึกษาสมบัติเชิ งกลด้านความทนแรงกระแทกพบว่า การเติม
SEBS ทําให้วสั ดุมีค่าความทนแรงกระแทกสู งกว่าการเติม SBS เนืองจาก midblock ของ SEBS
เข้ากันได้กบั เมทริ กซ์ PP จึงสามารถแพร่ ระหว่างพืนผิวรอยต่อของอนุ ภาคยางและเมทริ กซ์ได้
เมื อศึ กษาการดึ งยืดพบว่าการเติ มเทอร์ โมพลาสติ กอิ ลาสโตเมอร์ ในปริ มาณเพิมขึ นส่ งผลให้ค่า
ความเค้นก่อนถึงจุดคราก (Yield stress) และความต้านทานต่อการโค้งงอลดลง แต่เปอร์ เซ็นต์
การยืด ณ จุดขาดของระบบ PP-R เพิมขึนเนืองจากวัสดุแสดงพฤติกรรมคล้ายยางมากกว่า
P. Raghu และคณะ [ ] ศึกษาผลของการเติม Styrene-Isoprene-Styrene (SIS), StyreneButadiene-Styrene (SBS) และ Styrene-Butadiene Rubber (SBR) เป็ นสารประสานสําหรับ
พอลิโพรพิลีนผสม (melt-blending) กับพอลิสไตรี นด้วยอัตราส่ วน 70:30 และปรับเปลียนปริ มาณ
การเติมสารประสานเป็ น 2, 3, 5 และ 10 phr เมือศึกษาสมบัติเชิงกลพบว่าการเติม SIS และ SBS
ทําให้พอลิเมอร์ เบลนด์แสดงพฤติกรรมแบบเหนี ยว (ductile) แต่การเติม SBR ทําให้พอลิเมอร์
เบลนด์แสดงพฤติกรรมแบบเปราะ เมือศึกษาความเค้นก่อนการคราก (Yield stress) พบว่า
ระบบผสมทีเติม SBS มีค่าสู งกว่าระบบทีเติม SIS และ SBR ในทุกปริ มาณการเติม แต่ระบบ
ทีเติม SBR พบว่ามีค่ามอดุลสั สู งกว่าระบบอืน ส่ วนการศึกษาความทนแรงกระแทกของ SIS และ
SBR ในปริ มาณเพิมขึนทําให้ความทนแรงกระแทกเพิมขึนด้วย จากการศึกษาสมบัติทางความร้อน
ด้วยเทคนิ ค DSC พบว่าการเติมพอลิสไตรี นซึ งมีความเป็ นอสัณฐานลงในพอลิโพรพิลีนซึ งเป็ น
พอลิ เ มอร์ ทีมี ค วามเป็ นผลึ ก ส่ ง ผลให้พ ลัง งานการหลอมผลึ ก ( οܪ ) ของพอลิ โพรพิ ลีน ลดลง
แสดงถึงปริ มาณผลึกทีลดลง การเติม SBS และ SBR 5 phr พบว่า peak ทีแสดงถึง Tm ของ
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พอลิโพรพิลีน เกิดการเลือนเข้าใกล้พอลิสไตรี นเพิมขึนแสดงถึงความเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์
ทัง 2 ชนิดเพิมขึน จากการศึกษาพฤติกรรมการไหลพบว่าการเติม SIS ทําให้ความหนืดของระบบ
ตํากว่ากรณี ทีไม่มีการเติมสารประสาน ส่ วนการเติม SBS และ SBR ทําให้ความหนืดของระบบ
สูงกว่ากรณี ทีไม่เติมสารประสาน เนืองจากการเติม SBS และ SBR ส่ งเสริ มให้เกิดแรงกระทําอันดี
ระหว่างเฟสพอลิโพรพิลีนและเฟสพอลิสไตรี น จากการทดสอบการเฉื อนแบบไดนามิกส์พบว่า
ระบบทีเติม SBR มีค่า  ߜ݊ܽݐใกล้เคียงกับ 1 นันคือวัสดุแสดงพฤติกรรมทีสมดุลระหว่าง
ความเป็ นอิลาสติกและของไหล แต่การเติม SBS และ SIS มีค่า  ߜ݊ܽݐไม่ใกล้เคียงกับ 1 สําหรับ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพบว่าการเติม SBS และ SBR ทําให้อนุภาคพอลิสไตรี นดังกล่าว
กระจายตัวและเกิดการเปี ยกผิวได้ดีกบั เมทริ กซ์พอลิโพรพิลีนมากกว่าการเติม SIS
Bo Li และคณะ [ ] ศึกษาอิทธิพลของการเติม SEBS กราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (SEBS-gMA), Methacrylate-Butadiene-Styrene copolymer (MBS-g-MA) และ Acrylonitrile-ButadieneStyrene (ABS) ทีมีต่อความเหนียว (toughness) ของ Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
(PPO) ผสม (melt-blending) กับ Polyamide 6 (PA6) โดยปรับเปลียนปริ มาณการเติมในช่วง 0 ถึง
30 % โดยนําหนัก จากผลการทดลองพบว่าเมือเติม SEBS-g-MA
สามารถปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกได้ดีทีสุ ด โดยเมือเติม SEBS-g-MA 20 phr วัสดุมีค่าความทนแรงกระแทก
932 จูลต่อเมตร ทําให้พฤติกรรมของวัสดุมีความเหนี ยวมากเมือเปรี ยบเทียบกับ PPO/PA6 ทีมีค่า
ความทนแรงกระแทกเพียง 45 จูลต่อเมตร เนื องจาก midblock ของ SEBS มีความยืดหยุ่น
อย่างมาก ส่ วนการทดสอบความทนแรงดึ งพบว่าการเติม ABS-g-MA
สามารถปรับปรุ ง
ความเหนียวของวัสดุได้มากทีสุ ด แต่การเติม SEBS-g-MA หรื อ MBS-g-MA ในปริ มาณเพิมขึน
ส่ งผลให้ความทนแรงดึ งลดลง จากการศึ กษาลักษณะสัณฐานวิทยาของการเติ ม SEBS-g-MA
20 phr พบว่ามีลกั ษณะคล้ายเส้นด้ายและพบพืนทีโซนสี ขาวทีมักเกิดเมือวัสดุได้รับแรงดึงเพิมขึน
แสดงถึงการที PPO/PA6/SEBS-g-MA ได้รับแรงกระทําแล้วเกิดการเปลียนแปลงรู ปร่ างอย่างมาก
จึงจํากัดการเพิมความเหนี ยวให้กบั วัสดุ เมือเติม ABS-g-MA
ไม่พบการเสี ยรู ปและพืนผิว
เป็ นชันๆ ทีมีความละเอียด ดังนัน ABS-g-MA จึงมีอิทธิ พลในการเพิมความเหนี ยวให้กบั วัสดุ
ลดลง เมือศึกษาสมบัติเชิงกลแบบไดนามิกส์ พบว่าการเติม ABS-g-MA มีค่า Storage modulus
(G´) สู งกว่าการเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกชนิดอืนและมีค่า G´ ใกล้เคียงกับ PPO/PA6
เนืองจาก ABS-g-MA มีความแข็งเกร็ งมากกว่า SEBS-g-MA และ MBS-g-MA เมือศึกษาลักษณะ
สั ณ ฐานวิ ท ยาของพอลิ เ มอร์ ที หั ก ในสภาวะไนโตรเจนเหลวพบว่ า อนุ ภ าค SEBS-g-MA
กระจายตัวอย่างเป็ นระเบียบในเฟส PPO เนืองจากมีหมู่ MA และส่ งผลให้เฟสพอลิเมอร์ เบลนด์มี
ความต่อเนือง เนืองจาก SEBS-g-MA มีความหนื ดสู ง ส่ วนระบบทีเติม ABS-g-MA พบอนุภาค
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ดังกล่าวกระจายตัวในเฟส PA6 เป็ นหลัก เมือใช้ตวั ทําละลาย trichloromethane กัดผิวชินงาน
ซึง trichloromethane เป็ นตัวทําละลายทีดีสาํ หรับ PPO แต่ไม่ละลาย PA6 จากผลการทดสอบพบว่า
PPO เกิดการเสี ยรู ปเล็กน้อยหลังรับแรงกระทํา แสดงว่า PPO ไม่มีส่วนช่วยในการรับพลังงาน
การกระแทกส่ งผลให้ PPO/PA6 มีความทนแรงกระแทกตํา เมือเติม SEBS-g-MA พบว่าเฟส PPO
เกิดการเสี ยรู ปตามทิศทางทีรับแรงกระแทก แสดงถึงความเข้ากันได้ระหว่าง PPO และ SEBS-gMA จึงพบโซนทีมีความเป็ นอิลาสติก อีกทัง SEBS-g-MA มีความยืดหยุน่ และเป็ นเฟสต่อเนือง
จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยในการถ่ า ยโอนพลัง งานการกระแทกและทํา ให้ เ มทริ ก ซ์ เ สี ย รู ป ส่ ง ผลให้ ว ัส ดุ
มีความเหนี ยว (toughness) อย่างมาก จากการศึกษาสมบัติการไหลพบว่าหากเติม SEBS-g-MA
เพิมขึนจะส่ งผลให้ระบบ PPO/PA6/SEBS-g-MA มีความหนืดขณะหลอมเหลวสู งขึน แต่การเติม
MBS-g-MA เพิมขึนส่ งผลให้ความหนื ดขณะหลอมเหลวลดลงเนื องจาก MBS-g-MA เป็ น core
shell ซึงเป็ นอนุภาคกลม จึงเกิดการเลือนไหลผ่านกันได้ง่ายกว่าทําให้ความหนืดตํากว่า
Buthaina A. Ibrahim และ Karrer M. Kadum [5] ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
สมบัติเชิงกลของ PS ผสม (melt-blending) กับ SBS จากการศึกษาสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบ
การดึงยืดพบว่าเมือเติม SBS ในปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้มอดุลสั ของยังค์ ความเค้นคราก (yield
strength) และแรงเค้น ณ จุดขาด (strength at break) มีค่าลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม
เมือทดสอบความทนแรงกระแทกพบว่าเมือเติม SBS 60% โดยนําหนัก ทําให้ค่าความทน
แรงกระแทกเพิมขึนถึง 10 เท่า เมือศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC พบว่า SBS
มีค่า Tg 2 ค่า คือ -64 องศาเซลเซี ยส แสดงถึงเฟสทีมีความอ่อนนุ่ม ของ PB block และที 78.7
องศาเซลเซียส แสดงถึงเฟสทีมีความแข็งแรงของ PS block แต่ PS บริ สุทธิมี Tg ค่าเดียวที 116
องศาเซลเซียส จากผลการวิจยั เมือปริ มาณ SBS เพิมขึนจาก 10% ถึง 80 % โดยนําหนัก พบว่า
Tg ทีแสดงถึงเมทริ กซ์ PS มีค่าลดลงจาก 112.6 องศาเซสเซียส เป็ น 90 องศาเซลเซียส บ่งบอกถึง
ความเข้ากันได้ระหว่างเมทริ กซ์ PS กับ PS block ของ SBS และเมือพิจารณา Tg ของพอลิเมอร์
เบลนด์ซึงปรากฏ Tg 2 ค่าระหว่าง Tg ของพอลิเมอร์ บริ สุทธิ ทังสองชนิ ดแสดงว่าการผสมนี
เกิดความเข้ากันได้บา้ ง (partially miscible blends) และจากสมบัติทางสัณฐานวิทยาพบว่าหากเติม
SBS เพิมขึนถึง 20% โดยนําหนัก อนุภาคของ SBS จะมีขนาดใหญ่ขึนและแยกจากเมทริ กซ์
แต่เมือเติม SBS 30% โดยนําหนัก พบว่าอนุ ภาค SBS เริ มเกิดการเชือมต่อกับเมทริ กซ์มากขึน
ส่ วนการเติม SBS 50% โดยนําหนักจะปรากฏลักษณะคล้ายการเชือมต่อของเส้นใยแต่ละเฟส
และเมือเติ ม SBS ถึ ง 70% โดยนําหนักจะพบลักษณะการเชื อมต่อเนื องเป็ นเนื อเดี ยวกัน
(co-continuity) ระหว่างเฟสและพบ PS เป็ นเฟสกระจายตัวในเมทริ กซ์ SBS
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Tong Hui Zhou และคณะ [ ] ต้องการปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบของเทอร์โมพลาสติกซึง
ในทีนีคือพอลิโพรพิลีน (PP) โดยเติม Poly(butyl acrylate) (PBA) ทีเชือมขวางกับ nano-SiO2
(SiO2-c-PBA/PP) เปรี ยบเทียบกับการกราฟต์อนุ ภาค nano-SiO2 กับ PBA แล้วเติมในพอลิโพรพิลีน (SiO2-g-PBA/PP) และการเติมอนุ ภาค SiO2
ที ไม่ผ่านปฏิ กิริยาการกราฟต์หรื อ
โคพอลิเมอร์ ลงในเมทริ กซ์พอลิโพรพิลีนโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม nano-SiO2 ทีใช้ในงานวิจยั นี
ทังหมดต้องถูกปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารประสานไซเลน (Silane coupling agent) ชนิด ߛ-methyloxypropyl trimethoxy silane 6.62 % โดยนําหนัก (SiO2-g-silane) ก่อนเติมในเมทริ กซ์พอลิโพรพิลีนหรื อทําปฏิกิริยากราฟต์หรื อโคพอลิเมอร์ จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ อนุภาค nano-SiO2
ในระบบต่างๆ ด้วยเทคนิค FTIR พบว่า SiO2-c-PBA/PP ปรากฏ peak ของหมู่คาร์บอนิ ลทีเลขคลืน
1,729 cm-1 แสดงถึงพันธะคู่ทีพืนผิวของ SiO2-g-silane ทําปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ butyl acrylate
ในระหว่างกระบวนการผสม (melt-blending) จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพบว่าการเติม
nano-SiO2 ที ไม่ ผ่านปฏิ กิริยากราฟต์ห รื อโคพอลิ เมอร์ จะเกิ ดการรวมกลุ่ มกัน แต่ ก รณี SiO2-gPBA/PP ทีไม่เติมสารเชื อมขวาง (crosslink agent) ชนิ ด Trimethylolpropane triacrylate
(TMPTA) อนุ ภาค nano-SiO2
จะเกิ ดการรวมกลุ่มลดลงและกระจายตัวเป็ นระเบียบเพิมขึน
แต่ไม่พบการเชือมโยงของพอลิเมอร์ รอบอนุ ภาค nano-SiO2 ดังกล่าว ส่ วนกรณี SiO2-c-PBA/PP
พบการเชือมขวางของสายโซ่พอลิเมอร์รอบๆ อนุภาค nano-SiO2 เมือศึกษาพฤติกรรมการคืบพบว่า
พอลิโพรพิลีนบริ สุทธิเกิดการคืบสู งมากเมือเปรี ยบเทียบกับระบบทีมีการเติม nano-SiO2 โดยระบบ
SiO2-c-PBA/PP เกิดการคืบน้อยทีสุ ด รองลงมาคือ SiO2-g-PBA/PP, nano-SiO2 และเมทริ กซ์
พอลิโพรพิลีน ตามลําดับ เมือศึกษาด้วยเทคนิค DMA พบว่า การเติมอนุภาค nano-SiO2 ทีไม่ผา่ น
ปฏิกิริยาการกราฟต์หรื อโคพอลิเมอร์ จะมีอุณหภูมิ Tg เพิมขึนเล็กน้อย เนื องจากมีแรงกระทํา
ระหว่างเฟสไม่ดีจึงมักเกิ ดการรวมกลุ่ มกัน กรณี SiO2-g-PBA มี ค่า Tg เพิมขึน เนื องจากมี
แรงกระทําระหว่างอนุภาค nano-SiO2 และเมทริ กซ์ทีดี เนืองจากเกิดการเกียวพันระหว่างกราฟต์
พอลิเมอร์ หรื อเมทริ กซ์ ส่ วนระบบ SiO2-c-PBA/PP มีค่า Tg
เพิมขึนมาก เนื องจากมีการ
เชือมขวางและอนุภาค nano-SiO2 กระจายตัวดี จึงเป็ นการปรับปรุ งการถ่ายโอนแรงระหว่างเฟส
ได้ดีและสามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบได้ดี
Miguel Angel Peydro และคณะ [ ] ศึกษาสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ เบลนด์
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) และ High Impact Polystyrene (HIPS) ในอัตราส่ วน 50
ต่อ 50 เมือปรับเปลียนปริ มาณการเติม Styrene-( Ethylene-co-Butylene)-Styrene (SEBS) ตังแต่
0% ถึง 30% โดยนําหนัก พบว่า HIPS สามารถเข้ากันได้ดีกบั SEBS ส่ วน ABS ก็สามารถ
เข้ากันได้ดีกบั SEBS ดังนัน SEBS จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นสารเพิมความเข้ากันได้ระหว่าง ABS และ
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HIPS เมือทดสอบการไหลด้วย melt flow indexer พบว่า SEBS มีความสามารถในการไหลสู ง
ส่ งผลให้ระบบผสมสามารถไหลได้ดีขึน จึงเป็ นการประหยัดพลังงานในระหว่างกระบวนการผลิต
นอกจากนีเมือทดสอบการสลายตัวทางความร้อนพบว่าการเติม SEBS ไม่ทาํ ให้อุณหภูมิการสลายตัว
ทางความร้อนเปลียนแปลงมากนัก
Yu Jia และคณะ [ ] ศึกษาปริ มาณ Multiwall Carbon nanotube (MWCNTs) ทีมีต่อ
พฤติกรรมการคืบและการกลับสู่ รูปร่ างเดิมของพอลิสไตรี นภายใต้การรับแรงกระทําซําๆ ทังยังมี
การปรั บ เปลี ยนแรงกระทํา หลายระดับ MWCNTs
จะถู ก ปรั บ ปรุ ง พื นผิ ว เพื อปรั บ ปรุ ง
การกระจายตัวในเมทริ กซ์ (m-MWCNTs) โดยปรับเปลียนปริ มาณการเติม m-MWCNTs เป็ น 0.6,
1.7 และ 2.8% โดยปริ มาตร จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิ ค SEM พบว่า
m-MWCNTs เกิ ดการรวมกลุ่มเพียงเล็กน้อย แสดงถึงการกระจายตัวที ดี ของ m-MWCNTs
ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น และจากการศึกษาด้วยเทคนิ ค TEM
พบว่า m-MWCNTs
1.7%
โดยปริ มาตร สามารถกระจายตัวในเมทริ กซ์ได้ดีดว้ ยรู ปร่ างทีแตกต่างกัน เช่น เป็ นเส้นตรง หรื อ
เป็ นกลุ่มท่อเส้นด้าย เนืองจากความร้อนและแรงเฉื อนระหว่างกระบวนการผสม การศึกษาสมบัติ
เชิงกลพบว่าการเติม m-MWCNTs ส่ งผลให้วสั ดุมี tensile modulus สู งกว่าพอลิสไตรี นบริ สุทธิ
แสดงว่า m-MWCNTs ทําให้วสั ดุ คอมพอสิ ทมีความเป็ นอิลาสติกเพิมขึน แต่ความทนแรงดึ ง
(tensile strength) ไม่เปลียนแปลง จากการศึกษาพฤติกรรมการคืบและการกลับสู่ รูปร่ างเดิมพบว่า
การทดสอบด้ว ยแรงสู ง ขึ นส่ ง ผลให้ ว ัส ดุ เ กิ ด การคื บ และส่ ว นที ไม่ ส ามารถกลับ สู่ รู ป ร่ า งเดิ ม
ได้เ พิ มขึ น เนื องจากสายโซ่ พ อลิ เ มอร์ เ กิ ด การเคลื อนไหวมากขึ นโดยเฉพาะการยื ด ตัว และ
การเคลือนผ่านกันของสายโซ่ ดังนันการเติมอนุภาค m-MWCNTs เพิมขึนทําให้การคืบลดลงและ
สามารถกลับ สู่ รู ป ร่ า งเดิ ม ได้เ พิ มขึ น เนื องจากเกิ ด โครงสร้ า งคล้า ยการเชื อมขวางของสายโซ่
พอลิเมอร์และ m-MWCNTs อีกทังการทดสอบด้วยอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิ Tg ของพอลิเมอร์
(ประมาณ 90 องศาเซลเซี ยส) ทําให้สายโซ่ พอลิเมอร์ เกิ ดการเคลือนไหวมากขึนและสามารถ
จัดเรี ยงตัวได้ อนุ ภาค m-MWCNTs จึงช่ วยจํากัดการเคลือนทีของสายโซ่ พอลิเมอร์ จากสาเหตุ
ดังกล่าว แต่สําหรั บการทดสอบด้วยแรงคงทีค่าหนึ งแล้วแล้วเพิมจํานวนครั งในการทดสอบซํา
พบว่าวัสดุเกิ ดการกลับสู่ รูปร่ างเดิมและเกิดส่ วนทีสามารถกลับสู่ รูปร่ างเดิ มได้เพิมขึน เนื องจาก
การทดสอบทีอุณหภูมิตาํ (35 องศาเซลเซี ยส) สายโซ่โมเลกุลทีไม่สามารถเคลือนไหวได้สามารถ
ป้ องกันโครงสร้ างโมเลกุล ภายในหลังรั บแรงกระแทกครั งแรก โดยเมื อรั บแรง m-MWCNTs
จะเกิดการจัดเรี ยงตัวตามทิศทางของแรง จึงเป็ นการลดพฤติกรรมการคืบ และส่ วนทีไม่สามารถ
กลับคืนสู่รูปร่ างเดิมเมือได้รับแรงกระทําซํา
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Long-Cheng Tang และคณะ [ ] ศึกษาพฤติกรรมการคืบและการกลับสู่ รูปร่ างเดิมของ
พอลิสไตรี นทีเติม graphene เป็ นสารเติมแต่ง เปรี ยบเทียบกับสารเติมเต็มกลุ่มคาร์ บอน 2 ชนิ ด
คือ carbon black (CB) และ carbon nanotube (CNT) โดยจากภาพ TOM และภาพ TEM พบว่า
อนุภาค CB และ MWCNT มักเกิดการรวมกลุ่มในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นแต่ปรากฏผลตรงกันข้าม
กับ chemically reduced graphene oxide (CRGO) sheet ซึ งกระจายตัวได้ดีในเมทริ กซ์
เมือให้แรงคงที 5 MPa แล้วสังเกตพฤติกรรมการคืบทีอุณหภูมิสูง (60 องศาเซลเซียส) พบว่า
ทังพอลิสไตรี นบริ สุทธิและ PS/CRGO เกิดการคืบมากกว่าทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เนืองจาก
อุณหภูมิสูงทําให้เมทริ กซ์พอลิเมอร์ อ่อนตัวมากขึน นอกจากนียังพบว่า CRGO/PS เกิดการกลับสู่
รู ปร่ างเดิมได้ดีกว่าพอลิสไตรี นบริ สุทธิ นันคือ CRGO sheet ช่วยปรับปรุ งสมบัติการคืนตัว
ของพอลิสไตรี นได้ โดยการเติม CRGO ปริ มาณเพิมขึนทําให้ creep strain ลดลง และ
เมื อเปรี ย บเที ยบพฤติ กรรมการคื บและการกลับ สู่ รูปร่ างเดิ มของพอลิ สไตรี นคอมพอสิ ทพบว่า
ทีปริ มาณการเติมสารเติมแต่งและสารเติมเต็มทีเท่ากัน (5% โดยนําหนัก) CRGO ลดการคืบและ
ระยะยืดทีทําให้ไม่สามารถกลับสู่ รูปร่ างเดิมได้มากกว่าการเติม CB และ MWCNT เนื องจาก
graphene มีพืนทีผิวสัมผัสกับเมทริ กซ์พอลิสไตรี นมากกว่า MWCNT และ CB ตามลําดับ อีกทัง
CB และ MWCNT ยังเกิดการรวมกลุ่ม (จากภาพ TOM และ TEM) ทําให้พืนทีผิวสัมผัสลดลง
ดังนันจึงต้านการเคลือนไหวของสายโซ่โมเลกุลของ PS ได้นอ้ ยกว่า MWCNT และ CB นอกจากนี
พอลิสไตรี น ยังมีหมู่แทนทีเป็ นวงเบนซี นจึงเกิดแรงกระทําผ่านพันธะ Ɏ െ π กับ graphene
sheet
ดังนันสายโซ่พอลิสไตรี นจึงเกิดการ intercalated เข้าไประหว่าง sheet จึงเป็ นการ
ส่ งเสริ มแรงกระทําระหว่าง sheet และเมทริ กซ์ จากการศึกษาการสลายตัวทางความร้อนของ
พอลิสไตรี นและพอลิสไตรี นคอมพอสิ ทในปริ มาณการเติมสารเติมแต่งและสารเติมเต็มทีเท่ากัน
(5% โดยนําหนัก) พบว่า CRGO สามารถเพิมความเสถียรทางความร้อนของพอลิสไตรี นได้
มากกว่า MWCNT และ CB เนืองจาก graphene ช่วยลดการเคลือนทีของผลิตภัณฑ์ทีสลายตัวแล้ว
ระเหยได้ออกจากชินงานอีกทังมีการสร้างเถ้าปกคลุมพืนผิวชินงาน
V. Devasenapath และคณะ [ ]ต้องการปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบ ของ Low density
Polyethylene (LDPE) ด้วยการเติม clay ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวชนิ ด Cloisite 30B (C30B)
ปริ มาณ 0, 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5% โดยปริ มาตร จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพบว่า C30B
กระจายตัวในเมทริ กซ์ LDPE ได้เป็ นอย่างดี เมือศึกษาพฤติกรรมการคืบของวัสดุทีอุณหภูมิห้อง
และมีการให้แรง 1 MPa พบว่าการเติม C30B 2.5% โดยปริ มาตร ทําให้วสั ดุมีความเสถียร
ทางรู ปร่ างมากทีสุ ดเนื องจากสามารถลดพฤติกรรมการคืบได้ถึง 8.4% เมือเปรี ยบเทียบกับ LDPE
บริ สุทธิ ส่ วนการเติม C30B 1% และ 1.5% โดยปริ มาตร มีอตั ราการคืบใกล้เคียงกัน แต่การเติม
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C30B 2.5 % โดยปริ มาตร ทําให้อตั ราการคืบของวัสดุตาที
ํ สุ ด เมือทดสอบพฤติกรรมการคืบ
ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แรงกระทําคงที 1 MPa พบว่าการเติม C30B 2.5% โดยปริ มาตร
สามารถลดพฤติกรรมการคืบของวัสดุได้ 3.6 % โดยปริ มาตร และมีอตั ราการคืบตํากว่า LDPE
บริ สุทธิ สําหรับการทดสอบพฤติกรรมการคืบทีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซี ยส แรงกระทําคงที
1 MPa พบว่าการเติม C30B สามารถลดพฤติกรรมการคืบได้ 1.6% จึงสรุ ปได้ว่าการเติม C30B
2.5% โดยปริ มาตร สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบและอัตราการคืบได้ดีที สุ ด โดยเมือทดสอบ
ทีอุณหภูมิสูงขึนวัสดุจะเกิดการคืบเพิมขึนด้วยอัตราการคืบสูงขึนตามลําดับ
Zhong Zhang และคณะ [ ] ต้องการปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบของ Polyamide 6,6 (PA 6,6)
ด้วยการเติมอนุภาค TiO2 ขนาด 21 นาโนเมตร จากภาพ TEM พบว่าอนุ ภาค TiO2 เกิดการ
รวมกลุ่มกัน เมือศึกษาอุณหภูมิ Tg ของ PA 6,6 ด้วยเทคนิค DMA พบ damping peak 2 ตําแหน่ง
ที -53 และ 75 องศาเซลเซี ยส ซึงแสดงถึง primary Tg และ secondary Tg ของ PA 6,6
เมือเติมอนุภาค 21 nm-TiO2 พบว่า damping peak ทังสองเกิดการเลือนสู่ อุณหภูมิสูงขึน
เนืองจาก primary Tg เกิดจากการเคลือนไหวของโมเลกุลทีมีความยืดหยุน่ ส่ วน secondary Tg
ตอบสนองจากการเคลือนไหวของโมเลกุลในสายโซ่ สําหรั บการศึ กษาสมบัติการดึ งยืดพบว่า
เมือเติม 21 nm-TiO2 1% โดยปริ มาตร ส่ งผลให้ความเค้นทีจุดคราก (Yield stress) และความทน
แรงดึงสู งสุ ด (Ultimate
tensile
strength) ลดลงเล็กน้อย แต่การทดสอบทีอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซี ยส พบว่าการเติม 21 nm-TiO2
1% โดยปริ มาตร มีค่ามอดูลสั ของยังค์และ
ความทนแรงดึงสูงสุ ดสู งขึนเล็กน้อย สําหรับการทดสอบพฤติกรรมการคืบพบว่าพฤติกรรมการคืบ
ขันที 1
ของวัสดุจะเกิดการยืดตัวอย่างรวดเร็ ว เนื องจากความเป็ นอิลาสติกและการเสี ยรู ป
ของพลาสติ ก โดยในขันตอนการคื บขันที 1 พบว่าวัสดุ มีอตั ราการคื บสู งมากแต่ จะลดลง
อย่างรวดเร็ วเมือเวลาเพิมขึน ซึ งอาจเกิดจากการเลือนผ่านกันและการจัดเรี ยงตัวใหม่ของสายโซ่
ส่ วนอัตราการคืบในพฤติกรรมการคืบขันที 2 มีค่าคงที ส่ วนพฤติกรรมการคืบขันที 3 พบว่าอัตรา
การคืบเพิมขึนอย่างรวดเร็ วและวัสดุเกิดการเสี ยรู ปในทีสุ ด สําหรับการเติม 21 nm-TiO2 1%
โดยปริ มาตร สามารถลดการคืบได้ซึงสังเกตได้จากการลดลงของ creep strain จากความสัมพันธ์
ระหว่าง creep modulus กับเวลาภายใต้สภาวะทีมีการให้แรงคงที 80% ของความทนแรงดึงสู งสุ ด
พบว่าการเติม 21 nm-TiO2 1% โดยปริ มาตร ทําให้พฤติกรรมการคืบขันที 1 ลดลงคือเกิดภายใน
2 ชัวโมง แต่พฤติกรรมการคืบขันที 1 ของ PA 6,6 ใช้เวลา 5 ถึง 6 ชัวโมง ในทางกลับกันการเติม
อนุภาคขนาดนาโนเมตรทําให้ค่า creep modulus สู งมาก และในงานวิจยั นีการเติมอนุภาค TiO2
1% โดยปริ มาตร ทําให้ PA 6,6 สามารถแบกรั บแรงกระทําได้ดีและมีรูปร่ างที เสถี ยร
จากความสัมพันธ์ของ creep strain (%) และเวลาเมือให้แรงคงทีแตกต่างกันเป็ น 50 MPa (90%
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ของค่าความทนทานแรงดึงสู งสุ ด) และ 43 MPa (78% ของค่าความทนทานแรงดึงสู งสุ ด) พบว่า
การให้แรงมากส่ งผลให้พฤติกรรมการคืบขันที 1 เกิดขึนเร็ วมาก ส่ วนพฤติกรรมการคืบขันที 2
คงที แต่เกิดพฤติกรรมการคืบขันที 3
เร็ วมากคือวัสดุเสี ยรู ปเร็ วขึน แต่เมือเติมอนุ ภาค TiO2
พบว่าทําให้วสั ดุแบกรับแรงกระทําได้ดีและมีความเสถียรทางรู ปร่ างเพิมขึน แม้อยู่ในสภาวะทีมี
การให้แรงเพิมขึน
A. Pegoretti และคณะ [51] ศึกษาอิทธิพลของความหนืดขณะหลอมเหลวของเมทริ กซ์
พอลิเอธิ ลีนชนิ ดความหนาแน่ นสู ง (High Density Polyethylene; HDPE) เกรดทําท่อนําที
แตกต่างกัน 2 ชนิ ด ได้แก่ Lupolen (MFR 6.5 g/10min) และ Eltex (MFR 0.9 g/10 min) ศึกษา
อิทธิพลของชนิดและปริ มาณการเติม organoclay ได้แก่ Cloisite 15A (C15A) และ Cloisite 20A
(C20A) รวมทังชนิ ดและปริ มาณสารช่วยประสาน (compatibilzers) โดยงานวิจยั นี ใช้สารประสาน
ชนิด Maleic anhydride (PE-g-MA) เพือเพิมความเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์ และ organoclay
จากการศึกษาด้วยเทคนิ ค XRD พบว่าสารช่วยประสานทําให้สายโซ่ พอลิเมอร์ สามารถแทรกสอด
เข้าไประหว่างชัน clay ของ C20A ได้มากกว่า C15A สําหรับ HDPE ทังสองเกรด ซึงแม้ว่า C15A
และ C20A จะผ่านการปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารอินทรี ยช์ นิ ดเดียวกันแต่ C20A มีความไม่ชอบนํา
ตํากว่า C15A เล็กน้อย ทําให้สายโซ่ PE-g-MA แทรกสอดเข้าไประหว่างชัน clay ได้ง่าย
โดยระบบ Lupolen ทําให้สายโซ่แทรกสอดเข้าไประหว่างชัน clay ได้ดีซึงขัดแย้งกับงานวิจยั อืนๆ
ทีกล่าวว่าหากพอลิเมอร์ มีนาหนั
ํ กโมเลกุลเพิมขึนมักทําให้ clay หลุดออกจากเมทริ กซ์ได้ง่ายขึน
โดยกรณี การเติม C20A หากเติมสารช่วยประสานเพิมขึนจะเป็ นการเพิมความสามารถในการ
แทรกสอดของสายโซ่พอลิเมอร์เข้าไประหว่างชัน clay สําหรับการทดสอบดึงยืดด้วยอัตราคงที
พบว่าการเติมสารช่วยประสาน 10 % โดยนําหนักทําให้ค่า tensile modulus ลดลง แต่ความเค้น
สู งสุ ดก่อนการคราก (Yield stress) และความสามารถในการยืด ณ จุดขาด (Strain at break)
ไม่เปลียนแปลง ส่ วนกรณี ทีไม่เติมสารช่วยประสานพบว่าหากเติม C15A และ C20A ปริ มาณ
2 และ 5 % โดยนําหนัก ไม่ส่งผลต่อค่า tensile modulus แต่อย่างไรก็ตามเมือเติม C20A สามารถ
ปรับปรุ งความแข็งแรงของวัสดุได้มากกว่าเติม C15A เมือศึกษาความเค้นสู งสุ ดก่อนการคราก
สําหรับ Lupolen ทีเติม organoclay 2% โดยนําหนัก ร่ วมกับสารประสานจะสามารถปรับปรุ ง
การคราก (Yield point) ได้เล็กน้อย แต่หากเติมสานประสานร่ วมกับ organoclay 5% โดยนําหนัก
จะส่ งผลให้วสั ดุแตกหักก่อนถึงจุดคราก โดยการเติม C20A ทําให้ค่าความเค้นสู งสุ ดก่อนการคราก
เพิมขึนมากกว่าเติม C15A สําหรับการวัดค่า tensile modulus ทีปริ มาณการเติม PE-g-MA
เท่าใดก็ตาม หากเติม clay เพิมขึนจะส่ งผลให้ tensile modulus เพิมขึนด้วย โดยปริ มาณ
สารช่วยประสานทีเหมาะสมคือ 10% โดยนําหนัก ส่ วนการทดสอบพฤติกรรมการคืบสําหรับ
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ชิ นงานทีจัดวางให้รับแรงดึง (tension mode) พบว่าหากเติม PE-g-MA 10% โดยนําหนัก
ทําให้ creep compliance เพิมขึน แต่การเติม C20A 2% โดยนําหนัก ทําให้ creep compliance
ลดลง โดยผลของการเสริ มแรงทําให้ initial compliance ลดลง สําหรับคอมพอสิ ทของทัง
Lupolen และ Eltex มีค่า creep compliance ลดลง เมือเติม clay 2% โดยนําหนัก และ
สารประสาน 10% โดยนําหนัก สําหรับการเติม clay สู งสุ ดถึง 5% โดยนําหนัก สามารถปรับปรุ ง
พฤติกรรมต้านการคืบได้มากทีสุ ด ยกเว้นสูตรทีเติม PE-g-MA 30% โดยนําหนัก
Yun Gao [52] และคณะ ต้องการศึกษาผลของการกระจายตัวของอนุภาคขนาดนาโนเมตร
ชนิ ด nano-CaCO3
ซึ งผ่านการเคลือบผิวด้วยกรดสเตียริ กเพือเพิมความเข้ากันได้กบั เมทริ กซ์
พอลิ ส ไตรี น ทังยัง ศึ ก ษาสมบัติ ข องแรงกระทํา ระหว่ า งพื นผิ ว และปริ มาณสารเติ ม แต่ ง
ที ส่ ง ผลต่ อ สมบัติ เ ชิ ง กล เนื องจากพอลิ ส ไตรี น เป็ นเมทริ ก ซ์ ที มี ค วามแข็ง เปราะ ซึ งว่ อ งไว
ต่ อ จุ ด ตํา หนิ จ ากการรวมตัว หรื อ การหลุ ด ออกของอนุ ภ าคขนาดนาโนเมตร จากการศึ ก ษา
ด้วยเทคนิ ค TEM พบว่าอนุ ภาค nano-CaCO3 กระจายตัวในเมทริ กซ์ได้เป็ นอย่างดีแต่พบ
การรวมกลุ่ ม อยู่บา้ ง เนื องจากการให้แ รงเฉื อ นซึ งเป็ นข้อจํากัด ของแต่ ล ะเครื องมื อทําให้เ กิ ด
การเปี ยกผิวที ไม่ดี ระหว่างอนุ ภาคขนาดนาโนเมตรและพอลิ เมอร์ ซึ งเป็ นสาเหตุห ลักให้เกิ ด
การรวมกลุ่มของอนุ ภาค จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิ ค SEM พบช่ องว่าง
จากการหลุดลอกออกของอนุภาค nano-CaCO3 ซึงเกิดจากแรงกระทํากับเมทริ กซ์ไม่ดี เพราะแม้ว่า
กรดสเตียริ กและพอลิสไตรี นจะไม่มีขวเช่
ั นเดี ยวกันแต่งานวิจยั นี เคลื อบกรดสเตีนริ กบนอนุ ภาค
nano-CaCO3 ได้ไม่ดี จากการศึกษาสมบัติเชิงกลพบว่าการเติม nano-CaCO3 7.4 % โดยปริ มาตร
ทําให้ค่า tensile modulus เพิมขึน 19% แต่ทาํ ให้ความทนแรงดึง (tensile strength) ลดลง 16.5%
และเมือเปรี ยบเทียบค่า tensile modulus จากการทดลองพบว่ามีค่าตํากว่า tensile modulus
ตามทฤษฎี เนื องจากเกิ ด การรวมกลุ่ ม ของอนุ ภ าคส่ ง ผลให้ แ รงดึ ง ดู ด ระหว่ า งเฟสลดลง
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ข อ ง ชิ น ง า น ห ลั ง รั บ แ ร ง ดึ ง ด้ ว ย เ ท ค นิ ค SEM
พบการเปลียนแปลงรู ปร่ างของเมทริ กซ์รอบๆ อนุ ของภาคระหว่างกระบวนการรั บแรงดึ ง และ
ความแข็งเปราะของเมทริ กซ์พอลิ สไตรี นว่องไวต่อจุ ดตําหนิ ในชิ นงาน โดยการรวมกลุ่มของ
อนุภาค CaCO3 เปรี ยบเสมือนเป็ นศูนย์รวมแรงทําให้เกิดการแตกหักระหว่างพืนผิวอนุ ภาคและ
เมทริ กซ์ซึงเป็ นสาเหตุให้วสั ดุเสี ยรู ปในทีสุ ด นอกจากนี ยังแสดงอิทธิ พลของการรวมกลุ่มของ
อนุ ภาค nano-CaCO3 โดยทดสอบจากการแตกหักจากความเหนี ยว (toughness) โดยแรงสู งสุ ด
ลดลงหลังการเติม nano-CaCO3 แสดงถึง fracture toughness ทีไม่ดีจากการเติม nano-CaCO3
สํา หรั บ การให้แ รงจากภายนอกแก่ ชิ นงานทํา ให้ว สั ดุ เ สี ย รู ป และเกิ ด การทํา ลายพัน ธะระหว่ า ง
เมทริ กซ์และ nano-CaCO3 ส่ วนการศึกษาพฤติกรรมการคืบเมือให้แรง 16% ของค่าความต้านทาน
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แรงดึงสู งสุ ด พบว่ารู ปร่ างกราฟ creep strain ของวัสดุคอมพอสิ ทคล้ายคลึงกับพอลิสไตรี นบริ สุทธิ
โดยเมือเติม nano-CaCO3 7.4% โดยปริ มาตร ส่ งผลให้ creep strain ลดลง 36% แต่อย่างไรก็ตาม
เมือให้แรงใกล้เคียงกับค่าความต้านทานแรงดึงสู งสุ ด (Ultimate tensile strength) ทําให้พนั ธะ
ระหว่างเมทริ กซ์พอลิสไตรี นและ nano-CaCO3 แตกออก อนุภาค nano-CaCO3 จึงไม่สามารถ
ต้านทานการเคลือนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์ ทําให้ไม่สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบได้
Suchart Siengchin และ JÓzsef Karger-Kocsis [53] ศึกษาพฤติกรรมการคืบของ
พอลิสไตรี นทีเติม Sodium fluorohectorite (FH) 4.5 และ 7% โดยนําหนัก ตามลําดับ
เป็ นสารเสริ มแรงในโครงสร้างวัสดุแบบไมโครและนาโนคอมพอสิ ท โดย FH มีโครงสร้าง
เป็ นชันๆ และมีระยะห่ างระหว่างแต่ละชันเป็ น 0.92 นาโนเมตร อีกทังมีการแลกเปลียนกระจุบวก
0.1 equiv ต่อ 100 กรัม งานวิจยั นีเตรี ยม FH ในพอลิสไตรี นคอมพอสิ ทด้วยกระบวนการทีแตกต่าง
กัน 2 วิธี คือ การผสมแบบหลอมเหลวโดยตรง (melt-blending) ซึ งทําให้เกิดโครงสร้างแบบ
ไมโครคอมพอสิ ท และการผสมแบบหลอมเหลวจากมาสเตอร์แบชทีเตรี ยม FH ในพอลิสไตรี น
ลาเท็กซ์เกิดโครงสร้างแบบนาโนคอมพอสิ ท จากการศึกษาด้วยเทคนิ ค XRD พบว่าการผสม
แบบหลอมเหลวโดยตรงไม่เกิดการหลุดเป็ นแผ่นบางส่ งผลให้ระยะห่ างระหว่างชัน FH คงเดิม
ส่ ว นการผสมแบบหลอมเหลวจากมาสเตอร์ แ บชส่ ง ผลให้ เ กิ ด โครงสร้ า งวัส ดุ ค อมพอสิ ท
แบบ intercalated และ partially exfoliated ซึ งสอดคล้องกับภาพ TEM จากการศึกษาพฤติกรรม
การคืบและการคืนตัวของวัสดุพบว่ารู ปร่ างของกราฟ ระยะยืดคล้ายคลึงกับพอลิสไตรี นบริ สุทธิ
การเติม FH 4.5% โดยนําหนัก ทําให้ creep compliance ของการผสมแบบหลอมเหลวโดยตรง
และการผสมแบบหลอมเหลวจากมาสเตอร์ แบชลดลง 10% และ 40% ตามลําดับ แสดงว่า
โครงสร้ างแบบนาโนคอมพอสิ ทสามารถปรั บปรุ งพฤติ กรรมการคื บได้มากที สุ ด นอกจากนี
ยังพบว่าการเติม FH
ทําให้วสั ดุสามารถกลับสู่ รูปร่ างเดิ มได้ดีขึน เมือกําหนดให้แรงคงที
แล้วศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิพบว่าการเพิมอุณหภูมิทาํ ให้สายโซ่ พอลิเมอร์ เกิ ดการเคลือนไหว
เพิมขึนส่ งผลให้วสั ดุมีอตั ราการคืบสู งขึน แต่เมือเติม FH 4.5% โดยนําหนัก สามารถปรับปรุ ง
พฤติกรรมการคืบได้ โดยนาโนคอมพอสิ ทสามารถปรั บปรุ งพฤติกรรมการคืบได้ดีกว่าไมโคร
คอมพอสิ ท เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการคื บ ให้ ชั ด เจนขึ นจึ ง ใช้ ห ลัก การ Time-Temperature
Superposition มาอธิบายพบว่า FH มีอิทธิ พลเสริ มแรงให้กบั เมทริ กซ์พอลิสไตรี น จึงลดการเกิด
creep compliance ได้ การเติม FH เพิมขึนทําให้ compliance ลดลงเนื องจาก FH ขัดขวาง
การเคลือนทีของสายโซ่ และเมือศึกษาด้วยเทคนิ ค DMTA พบว่าอุณหภูมิ Tg ของไมโครและ
นาโนคอมพอสิ ทเลือนไปสู่ อุณหภูมิสูงขึน จากกราฟ tensile creep compliance พบว่า
พอลิสไตรี นบริ สุทธิมีค่า tensile creep compliance สู งกว่าไมโครและนาโนคอมพอสิ ท ตามลําดับ
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เนื องจากอนุ ภาคขนาดใหญ่ และเกิ ดแรงกระทําไม่ดีระหว่างเฟสทําให้พนั ธะแตกสลายเกิ ดเป็ น
ช่ อ งว่ า งและเร่ ง อัต ราการคื บ ทํา ให้ว ัส ดุ พ ัง ทลายในที สุ ด ในทางกลับ กัน หากสารเสริ ม แรง
กระจายตัวเป็ นอย่างดี และเกิ ดแรงกระทําระหว่างเฟสได้ดีจะสามารถปรั บปรุ งพฤติกรรมการคืบ
ทําให้วสั ดุมีอายุการใช้งานยางนานขึน
Panagiotis I Xidas และ Kostas S. Triantafyllidis [54] ศึกษาอิทธิพลของสารปรับปรุ ง
พืนผิวและปริ มาณการเติม clay ชนิด alkylammonium ion ได้แก่ Nanomer I.30E, Nanomer
I.28E, Cloisite 10A (C10A), Cloisite 15A (C15A) และ Cloisite 20A (C20A) ทีมีต่อโครงสร้าง
และสมบัติของอิพอกซี คอมพอสิ ททีมีความแข็งเปราะ (glassy epoxy) และอิพอกซี คอมพอสิ ท
ลักษณะคล้ายยาง (rubbery epoxy) จากการศึกษาสมบัติเฉพาะตัวของ clay แต่ละชนิ ดด้วยเทคนิค
XRD พบว่า I.28E มีระยะห่ างระหว่างชัน clay มากกว่า I.30E เนื องจาก I.28E มีหมู่ฟังก์ชนั
ทางส่ วนหัวขนาดใหญ่กว่า ประจุ บวกเหล่านันจึงสามารถเคลือนย้ายตําแหน่ งไปมาได้มากกว่า
I.30E เมือเปรี ยบเทียบกับ C20A พบว่า C20A มีระยะห่ างระหว่างชัน clay มากกว่า I.28E
เนื องจาก C20A มีปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นการปรับปรุ งพืนผิวมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม C15A
มีระยะห่ างระหว่างชัน clay มากกว่า C20A และ C10A ตามลําดับ เมือศึกษาโครงสร้างของวัสดุ
คอมพอสิ ทด้วยเทคนิค XRD และ TEM พบว่า I.28E และ I.30E กระจายตัวแบบ exfoliated
ส่ วน C15A มีปริ มาณสารอินทรี ยท์ ีใช้ในการปรับปรุ งพืนผิวมากกว่า C20A แต่ไม่ส่งผล
ต่อการกระจายตัวแบบ exfoliated ของคอมพอสิ ท แต่สารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ งพืนผิวใน C10A
ทําให้เกิดโครงสร้างของคอมพอสิ ทแบบ intercalated ส่ วนระยะห่ างระหว่างชัน clay ของ C10A
น้อยกว่า C15A และ C20A แม้จะมีปริ มาณการแลกเปลียนประจุบวกมากกว่า C15A และ
C20A ก็ตาม จึงเป็ นการแสดงว่าหมู่เบนซีนทีส่ วนหัวของสารอินทรี ยท์ ีใช้ในการปรับปรุ งพืนผิว
clay ทีแม้ทาํ ให้เกิดความไม่ชอบนํามากกว่าส่ วนหัวของ tallow alkyl chain แต่ไม่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวแบบ exfoliated จากการศึกษาด้วยเทคนิค TEM หาก nanolayer
แยกจากกันมากกว่า 10
นาโนเมตร แสดงถึงว่า nanolayer
เหล่านันแยกจากกันแล้ว
ซึงสอดคล้องกับ XRD pattern ว่า I.30E 6% โดยนําหนัก กระจายตัวแบบ exfoliated สําหรับ
การศึกษาสมบัติเชิงกลพบว่าการเติม Na+-PGW และ Na+-Cloisite 3% โดยนําหนัก สามารถ
ปรับปรุ งความต้านทานต่อแรงดึง (tensile strength) และมอดุลสั ในช่วงอิลาสติก (elastic modulus)
ของอิพอกซี แบบเปราะได้เล็กน้อย ส่ วนการเติม I.30E ทําให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและ
มอดุลสั เพิมขึน 12% และ 10% ตามลําดับ ทังนี เนื องจาก I.30E กระจายตัวในเมทริ กซ์ได้ดี
อีกทังความเป็ นกรดและ primary alkylammonium ion สามารถเร่ งปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน
ของอิพอกซีดว้ ยการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันแบบเปิ ดวง (Ring Opening Polymerization)
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ทําให้เกิดแรงกระทําทีแข็งแรงระหว่างสายโซ่ กบั พืนผิว I.30E ซึ งแตกต่างจาก I.28E และ
Cloisite ที quaternary ion modifier ไม่มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา สําหรับการศึกษา
สมบัติเชิงกลของอิพอกซี ลกั ษณะคล้ายยางพบว่าสามารถปรับปรุ งค่าความทนแรงดึง, มอดุลสั ของ
ยังค์ และเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด (% Strain at break) ได้ จากการศึกษาสมบัติเชิงกล
ภายใต้ส ภาวะที มี ก ารเปลี ยนแปลงอุ ณ หภู มิ ข องเมทริ ก ซ์ อิ พ อกซี แ บบเปราะ ณ อุ ณ หภู มิ 40
องศาเซลเซียส เมือมีการเติม Na+-PGW และ Na+-Cloisite 3% โดยนําหนัก ทําให้ค่า Storage
modulus เปลียนแปลงเล็กน้อย (± 5%) แต่การเติม I.30E และ I.28E ทําให้ค่า storage modulus
เพิมขึน 70% และ 50% ตามลําดับ ส่ วน clay ทีปรับปรุ งพืนผิวด้วย quaternary hydrogenated
tallow alkylammonium ion มีค่า Storage modulus ลดลง แต่อย่างไรก็ตามสําหรับการทดสอบ
ณ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส พบว่า clay ทุกชนิ ดทําให้ค่า storage modulus เพิมขึน
ส่ วนการศึกษาความเสถียรทางความร้อนพบว่าการเติม inorganic sodium MMT และ C18
modified
organoclay
สามารถปรับปรุ งความเสถียรทางความร้อนได้มากกว่าการเติม
hydrogenated tallow organoclay และพบว่าในบางโอกาสการเติม clay ก็ไม่สามารถปรับปรุ ง
ความเสถี ยรทางความร้ อนได้เนื องจากสายโซ่ ส่วนทีแกว่งไปมาได้ของสารปรั บปรุ งพืนผิว clay
ในเมทริ กซ์พอลิเมอร์ส่งผลต่อความหนาแน่นการเชือมขวางของสายโซ่
K.S. Santos และคณะ [ ] ต้องการปรับปรุ งความเหนี ยวและความสามารถในการใช้งาน
ทีอุณหภูมิสูงของพอลิโพรพิลีน (PP) ด้วยการเติม montmorillonite ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิว
ด้วยสารอินทรี ย ์ (Modified montmorillonite หรื อ organoclay) เพือเพิมความเข้ากันได้กบั เมทริ กซ์
พอลิเมอร์ โดยเติม Maleic anhydride เพือเพิมแรงดึงดูดระหว่างพืนผิวต่างชนิ ดระหว่าง
พอลิโพรพิลีนกับ montmorillonite ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิว งานวิจยั นี จึงต้องการศึกษาชนิดและ
ปริ มาณการเติม montmorillomite ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวทีมีต่อสมบัติทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
ความร้ อ น และสมบัติเ ชิ ง กลของพอลิ โ พรพิ ลี น คอมพอสิ ท โดยมี ก ารเติ ม สารช่ ว ยประสาน
(Compatibilizers) และสารช่ วยเพิมความสามารถในกระบวนการผลิต (Processing
aid)
จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของ clay ด้วยเทคนิค XRD พบ peak ʹߠ ที 6.9 ° แสดงถึง peak
ของ Na+-MMT ซึงเป็ น clay ทียังไม่ผา่ นการปรับปรุ งพืนผิว ส่ วน Cloisite 15A (C15A) และ
Cloisite 20A (C20A) เป็ น clay ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวด้วย alkylammonium เช่นเดียวกัน
แต่ C15A มีปริ มาณเกลือแอมโมเนี ยมสู งกว่าจึงมีระยะห่ างระหว่างชัน clay มากกว่า C20A
จาก 2.68 นาโนเมตร ถึง 3.39 นาโนเมตร ส่ วน Nanofil5 มีปริ มาณเกลือแอมโมเนี ยมตําทีสุ ด
แต่กลับปรากฏระยะห่ างระหว่างชัน clay ใกล้เคียงกับ C15A เนืองจาก Nanofil5 ถูกปรับปรุ ง
พืนผิวด้วย quaternary ammonium salt เช่นเดียวกับ C15A เพียงแต่สายโซ่ยาวของแอลคิล
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เป็ น C18 ทังหมด จากการศึกษาการสลายตัวทางความร้อนพบว่า organoclay เกิดการสลายตัว
อย่างต่อเนื องจนถึงอุณหภูมิ 200
องศาเซลเซี ยส เนื องจากการสลายตัวของนําทีอยู่ระหว่าง
ชัน clay โดยส่ วนหางทียาวของสารปรับปรุ งพืนผิวเกิดการหลอมและสลายตัวในช่วงอุณหภูมิ 200
ถึง 500
องศาเซลเซี ยส จากนันจึงเกิดการ dehydroxylation
ทีอุณหภูมิ 500 ถึง 700
องศาเซลเซี ยส และท้ายทีสุ ดจึ งเกิ ดการสลายตัวของ carbonaceous
ด้วยการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทีอุณหภูมิ 700
ถึง 1,000 องศาเซลเซี ยส โดยพบว่า organoclay
ทีมีปริ มาณสารอินทรี ยน์ อ้ ยจะมีการเปลียนแปลงนําหนักโมเลกุลตํากว่า แต่อย่างไรก็ตามการเติม
clay ทุกชนิ ดและทุกปริ มาณทําให้ความเสถียรทางความร้อนของวัสดุเพิมขึน เนื องจาก MMT
จะแพร่ ไปทีพืนผิวเพือป้ องกันการแพร่ ของก๊าซทีเกิดจากการสลายตัวทางความร้อน นอกจากนี
พบว่าเกลือแอมโมเนี ยมทีใช้ในการปรับปรุ งพืนผิว clay จะเกิดการสลายตัวในช่วงอุณหภูมิ 210
ถึง 410 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลให้ clay เกิดการรวมกลุ่มกันอีกครัง จากการศึกษาสมบัติเชิงกล
และสมบัติทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิ ค TEM
พบว่า MMT
เกิ ดการรวมกลุ่มกันทําให้
พืนทีผิวสัมผัสลดลงและเกิดระยะห่างระหว่างชัน clay มาก ส่ งผลให้ความสามารถในการเสริ มแรง
กับเมทริ กซ์พอลิเมอร์ ลดลง โดยการเติม clay เพิมขึนส่ งผลให้เกิ ดการรวมกลุ่มกันของ clay
และทําให้ความหนืดของระบบเพิมสูงขึน โดยการเพิมขึนของความหนื ดส่ งผลให้แรงเฉื อนเพิมขึน
จึงส่ งเสริ มให้ clay การกระจายตัวแบบ exfoliated เพิมขึน แต่อย่างไรก็ตามสารอินทรี ยท์ ีใช้
ปรั บปรุ งพืนผิว clay มีนาหนั
ํ กโมเลกุลตํา และสารดังกล่าวเป็ นโมเลกุลขนาดเล็ก การเติม
ในปริ ม าณมากจึ ง ส่ ง ผลให้ค วามแข็ง ของเมทริ ก ซ์ ล ดลงทํา ให้ว สั ดุ ท นแรงกระแทกได้เ พิ มขึ น
แต่ความสามารถในการเสริ มแรงลดลง เนื องจากการรวมกลุ่มของ clay เปรี ยบเสมือนเป็ น
ศูนย์รวมแรงทําให้วสั ดุเสี ยรู ปได้ง่ายขึน
Sanjoy K. Nayak และ Smita Mohanty [56] ศึกษาผลของชนิดสารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ ง
พืนผิว clay ทีมีต่อพอลิสไตรี นคอมพอสิ ท โดยเปรี ยบเทียบระหว่าง clay ทีไม่ผา่ นการปรับปรุ ง
พืนผิว (Na-MMT), clay ทีจัดซือทางการค้า เกรดทีปรับปรุ งพืนผิวด้วย di(hydrogenated tallow
alkyl) dimethyl ammonium chloride (C20A) และ Clay ทีเตรี ยมในห้องปฏิบตั ิการ
โดยผ่านการปรับปรุ งพืนผิวด้วย Stearyl trimethyl ammonium chloride (STAC) เรี ยกว่า
“ OMMT ” จากการศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบว่าระยะห่ างระหว่างชัน clay ของ Na-MMT,
OMMT และ C20A เป็ น 1.28, 1.84 และ 2.42 นาโนเมตร ตามลําดับ โดย OMMT มีระยะห่ าง
ระหว่างชัน clay มากกว่า Na-MMT แสดงถึงการแทรกสอดของ STAC เข้าไประหว่างชัน clay
ดังกล่าว ส่ วน C20A มีส่วนหางของแอลคิลทียาวจึงมีระยะห่ างระหว่างชัน clay มากทีสุ ด
โดยเมือเติม Na-MMT ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นทําให้ peak ʹߠ เลือนไปสู่ ค่าทีตําลง นันคือสายโซ่
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พอลิสไตรี นสามารถแทรกเข้าไประหว่างชัน clay ได้จึงเกิดโครงสร้างแบบ intercalated ในขณะที
การเติม C20A ไม่ปรากฏ peak ที ʹߠ ใดๆ แสดงถึงการกระจายตัวแบบ exfoliated ของ C20A
ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นนันเอง จากภาพ TEM พบว่าเมือเติม Na-MMT ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น
ทําให้ clay รวมกลุ่มเป็ น tactoid เนื องจาก Na-MMT มีความไม่ชอบนําจึงไม่สามารถเปี ยกผิว
กับเมทริ กซ์พอลิสไตรี นได้ ส่ วนการเติม OMMT ปรากฏโครงสร้างแบบ intercalated ในขณะที
เติม C20A ปรากฏโครงสร้างทังแบบ intercalated และ exfoliated จึงเป็ นการสนับสนุนว่า
การปรับปรุ งพืนผิว clay ด้วย di(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl ammonium chloride
ส่ งผลให้แรงกระทําระหว่างประจุ ในช่ องว่างระหว่างชัน clay
ลดลงส่ งเสริ มให้ C20A
กระจายตัวในเมทริ กซ์ได้เป็ นอย่างดี เมือศึกษาสมบัติเชิงกลพบว่าการเติม clay ทุกชนิดในปริ มาณ
1-5 % โดยนําหนัก ส่ งผลให้ค่าความทนแรงดึง (tensile strength) และมอดุลสั ของยังค์ (modulus)
ของวัสดุเพิมขึน แต่การเติม C20A และ OMMT ทําให้ค่าดังกล่าวสู งกว่าการเติม Na-MMT
ทังนีเนืองจากการทีสายโซ่พอลิเมอร์ เกิดแรงกระทํากับสารอินทรี ยใ์ นการปรับปรุ งพืนผิว clay ได้ดี
จึ งไม่สามารถเคลือนไหวหรื อเคลือนไหวได้เล็กน้อย อี กทังการกระจายตัวทีดี เป็ นการส่ งเสริ ม
แรงกระทําระหว่างเฟส ดังนันการจัดเรี ยงตัวของ Silicate layer และโมเลกุลในทิศทางการดึง
เปรี ยบเสมือนเป็ นการเสริ มแรงในเมทริ กซ์พอลิเมอร์ โดยการเติม C20A 5% โดยนําหนัก ทําให้
วัสดุมีสมบัติเชิงกลทีเหมาะสม เนื องจากการเติม clay ปริ มาณมาก (5 ถึง 7 % โดยนําหนัก)
เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดแรงกระทําระหว่าง clay เพิมขึน ทําให้เกิ ดปั ญหาการรวมกลุ่ มและ
เปรี ยบเสมือนเป็ นศูนย์รวมแรงในทีสุ ดจึ งส่ งผลให้ค่าความทนแรงดึ งและมอดุ ลสั ของยังค์ลดลง
โดยการทดสอบสมบัติการโค้งงอและความทนแรงกระแทกปรากฏผลคล้ายคลึงกับสมบัติจากการ
ทดสอบสมบัติความทนแรงดึง (Tensile properties) แสดงว่า di(hydrogenated tallow alkyl)
dimethyl ammonium chloride สามารถปรับปรุ งแรงกระทําระหว่างเฟสให้ดีขึน สําหรับ
การศึกษาด้วยเทคนิค DMA พบว่าการเติม C20A และ OMMT ทําให้ค่า storage modulus (E´)
ทังในบริ เวณ glassy และ rubbery แสดงถึงอิทธิ พลของการเสริ มแรงและการมีพืนทีผิวสัมผัส
ของ C20A และ OMMT ทีมาก ส่ งผลให้เกิ ดการถ่ายโอนแรงระหว่างเฟสได้ดี อีกทังสายโซ่
พอลิ เมอร์ ทีแทรกสอดในระหว่า งชัน clay
ยังขัดขวางการเคลื อนที ของโมเลกุลพอลิ เ มอร์
ทีพืนผิวสัมผัสระหว่างพอลิเมอร์ และ clay
ซึ งสอดคล้องกับการเพิมขึนของ Tg จากค่า ߜ݊ܽݐ
เมือศึกษาพฤติกรรมการไหลพบพฤติกรรมทัง 3 โซน คือ glassy, plateau
และ terminal
โดยในช่วง terminal พบว่าการเติม OMMT และ C20A มีค่า E´ สู งกว่า Na-MMT และ
พอลิสไตรี นบริ สุทธิ เนื องจากเกิดโครงสร้างการเชือมโยง ส่ วนช่วง plateau พบพฤติกรรม
แบบ thinning เนืองจาก C20A กระจายตัวแบบ exfoliated และในช่วง glassy ก็พบว่าการเติม
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C20A มีค่า E´ สู งทีสุ ด แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของ di(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl
ammonium chloride ในการปรับปรุ งแรงกระทําระหว่างเฟสได้ดีทีสุ ด จากการศึกษาสมบัติ
ทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC พบว่าเมือเติม clay ทัง 3 ชนิ ดส่ งผลให้ค่า Tg เพิมขึน เนื องจาก
เกิ ด การขัด ขวางการเคลื อนที ของสายโซ่ พ อลิ เ มอร์ บ ริ เ วณพื นที ผิว สั ม ผัส ระหว่ า งเฟสทังสอง
และการศึกษาการสลายตัวทางความร้อนด้วยเทคนิ ค TGA พบว่าการเติม C20A ทําให้วสั ดุมี
ความเสถียรทางความร้อนสู งทีสุ ดเนื องจาก C20A กระจายตัวในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นได้ดีทีสุ ด
จึงป้ องกันการแพร่ ของโมเลกุลจากการสลายตัวทางความร้อนได้ดีทีสุ ดนันเอง
Min-Su Kim และคณะ [ ] ศึกษาอิทธิพลของชนิดและปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นการปรับปรุ ง
ผิว clay ทีมีต่อพฤติกรรมการเชือมขวางและสมบัติเชิ งกลของพอลิบิวตะไดอีน จากการศึกษา
ลักษณะเฉพาะ organoclay แต่ละชนิดด้วยเทคนิ ค XRD พบว่า Cloisite 15A (C15A) มีระยะห่ าง
ระหว่างชัน Clay มากทีสุ ด โดยมากกว่า Cloisite 20A (C20A), Cloisite 10A (C10A) เท่ากับ
Cloisite 25A (C25A) และ Cloisite 30B (C30B) ตามลําดับ โดยเมือเติม organoclay เหล่านัน
ลงในเมทริ กซ์พอลิบิวตะไดอีนพบว่าระยะห่ างระหว่างชัน clay เพิมขึนเนื องจากเกิดการแทรกสอด
ของสายโซ่พอลิบิวตะไดอีน เมือศึกษาการเชื อมขวางพอลิบิวตะไดอีนพบว่าการเติม organoclay
เปรี ยบเสมือนเป็ นสารเร่ งปฏิกิริยาการเชือมขวาง โดยสามารถเกิดโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อน
กับธาตุสังกะสี (Zn) ซึ งใช้เป็ นสารกระตุน้ ปฏิกิริยาสามารถเพิมปริ มาณการเชือมขวางในยาง
บิวตะไดอีนได้ หากมีสารปรับปรุ งพืนผิวกลุ่มแอมโมเนี ยมปริ มาณมากจะส่ งผลให้เกิ ดปฏิกิริยา
การเชื อมขวางได้รวดเร็ วขึนตามลําดับ ดังนันหากเรี ยงลําดับ ความสามารถในการเร่ งปฏิ กิริยา
การเชือมขวางของ organoclay จากมากไปน้อย คือ C15A, C10A, C20A, C25A, C30B และ
Na+-MMT ตามลําดับ ซึ งแม้ว่า C15A และ C10A จะมีปริ มาณสารอินทรี ยก์ ลุ่มแอมโมเนี ยม
เท่ากัน แต่ C15A มีความไม่ชอบนํามากกว่า C10A สําหรับการศึกษาการสลายตัวทางความร้อน
ด้วยเทคนิ ค TGA พบว่าการเติม organoclay ทําให้วสั ดุมีความเสถียรทางความร้อนตํากว่า
Na+-MMT เนืองจากการสลายตัวของสารกลุ่มแอมโมเนี ยมในการปรับปรุ งพืนผิว clay จะช่วยเร่ ง
การสลายตัวทางความร้อนของวัสดุ สําหรั บสมบัติเชิ งกลพบว่าการเติม C15A
ทําให้วสั ดุ
มีความต้านทานต่อแรงดึง (tensile strength) และความสามารถในการกลับสู่ รูปร่ างเดิมของยาง
(rebound resiliene) สูงทีสุ ด
Canon Esma Yeniova และ Ulku Yilmazer [57] ศึกษาอิทธิพลของชนิดอิลาสโตเมอร์
ได้แก่ Poly(Styrene-b-(ethylene-co-butylene)-b-Styrene) (SEBS-g-MA) และ Poly(Ethylene-bButyl acrylate-b-Glycidyl methacrylate) (E-BA-GMA) พร้อมทังศึกษาชนิ ดและปริ มาณ
organoclay ได้แก่ Cloisite 30B (C30B), Cloisite 15A (C15A) และ Cloisite 25A (C25A)
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จากการศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบว่าเมือเติม C30B ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นทังทีไม่มีการเติมและ
มีการเติม SEBS-g-MA และ E-BA-GMA ทําให้ระยะห่ างระหว่างชัน clay ลดลง เนื องจาก
สารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ งพืนผิว clay เกิดการสลายตัวทางความร้อน อีกทังหมู่ไฮดรอกซิ ลของ
สารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ งพืนผิว clay ยังสามารถเกิดพันธะโดรเจนกับออกซิ เจนบนพืนผิว clay ได้
เพือปรับปรุ ง
จึงขัดขวางการแทรกสอดของสายโซ่ พอลิเมอร์ ในช่องว่างระหว่างชัน clay
ความสามารถในการแทรกสอดของสายโซ่ เข้าไปในช่ องว่างระหว่างชัน clay
ด้วยการเติม
สารประสาน SEBS-g-MA และ E-BA-GMA โดยหมู่ maleic anhydride ของ SEBS-g-MA และ
หมู่ glycidyl methacrylate ของ E-BA-GMA สามารถเกิดอันตรกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิ ลของ
พืนผิว clay จึงเพิมแรงกระทําระหว่างเฟสทังสอง แต่หมู่ ethylene-butylene block และ butyl
acrylate block ของอิลาสโตเมอร์ ไม่สามารถเข้ากับพืนผิว clay ได้ จึงมักทําให้ clay เกิดการ
หลุดลอกและเกิดโครงสร้างคอมพอสิ ทแบบ conventional สําหรับ C15A เป็ น organoclay
ทีพืนผิวมีความไม่ชอบนํามากทีสุ ดในกลุ่ม Cloisite ทีใช้ในงานวิจยั นี การทีสารปรับปรุ งพืนผิว
clay ไม่มีหมู่ฟังก์ชนั จึงทําให้ C15A กระจายตัวได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสารอินทรี ยใ์ นการ
ปรับปรุ งพืนผิว clay มีส่วนหางเป็ นอะลิฟาติกสายยาว 2 สายจึงจํากัดการเคลือนทีของพอลิเมอร์
เข้าสู่ พืนผิว clay ทําให้ไม่สามารถเอาชนะแรงกระทําระหว่างชัน clay ได้ ดังนันจึงควรเลือกใช้
สารอินทรี ย ์ ในการปรับปรุ งพืนผิว clay ทีมีอะลิฟาติกสายยาวเพียง 1 สาย เพือทําให้กระจายตัวแบบ
exfoliated แต่อย่างไรก็ตามเมือเติมอิลาสโตเมอร์ ทาํ ให้ระยะห่ างระหว่างชัน clay เพิมขึนได้
เนื องจากอิ ล าสโตเมอร์ มี ค วามหนื ด มากกว่ า เมทริ กซ์ พ อลิ ส ไตรี นจึ ง ช่ ว ยเพิ มแรงเฉื อ น
ในกระบวนการผสม ส่ วนการเติม C25A ในเมทริ กซ์ก็พบการกระจายตัวทีดีแต่ยงั คงปรากฏ
โครงสร้างแบบ tactoid เช่นกัน ต้องเติมอิลาสโตเมอร์เพือทําให้เกิดการกระจายตัวแบบ exfoliated
จากการศึกษาด้วยเทคนิค TEM ของการเติม C25A พบการกระจายตัวแบบ partially exfoliated
และ partially intercalated ส่ วนการเติม C30B ปรากฏการวมกลุ่มกันของ clay เกิดเป็ น
โครงสร้างคอมพอสิ ทแบบ conventional เมือศึกษาภาพรวมการกระจายตัวของ clay พบว่า clay
กระจายตัวทังระหว่างเมทริ กซ์และอิลาสโตเมอร์ และยังกระจายตัวเฉพาะในเฟสอิลาสโตเมอร์
เนื องจากอิลาสโตเมอร์ เหล่านีค่อนข้างมีความชอบนําจึงเกิดแรงดึงดูดกับ clay ได้มากกว่าเมทริ กซ์
พอลิสไตรี น สําหรั บการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิ ค SEM พบว่า SEBS-g-MA
เป็ นสารประสานดีกว่า E-BA-GMA เนืองจากพอลิสไตรี นทีส่ วนปลายของ SEBS สามารถละลาย
เข้ากับเมทริ กซ์พอลิสไตรี นได้ นอกจากนียังพบว่าเมือเติม clay ทําให้ขนาดอนุภาคยางใหญ่ขึน
เนื องจากการมี clay ภายในเฟสยาง จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิ ค DSC พบว่า
เมือเติม clay ทําให้ค่า Tg ลดลงเล็กน้อย (ประมาณ 4 องศาเซลเซียส) สําหรับการศึกษาสมบัติ
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เชิงกลพบว่าการเติม C25A ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นทีมี SEBS-g-MA ทําให้ค่าความทนแรงดึง
(tensile strength) สู งทีสุ ด เนืองจาก C25A กระจายตัวดีจึงมีพืนทีผิวสัมผัสกับเมทริ กซ์มากและ
มีอิทธิ พลในการเสริ มแรง ส่ วนการเติม C15A ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นทีมี SEBS-g-MA ทําให้
วัส ดุ มี ค่ า มอดุ ล ัส ของยัง ค์ สู ง ที สุ ด จากการทดสอบความทนแรงกระแทก พบว่ า เมื อเติ ม
อิลาสโตเมอร์ ทาํ ให้เกิ ดแรงกระทํากับเมทริ กซ์ได้ดี จึ งป้ องกันการเกิ ดการราน (craze) ซึ งเป็ น
สาเหตุ ใ ห้เ กิ ดการแตกหัก ของวัสดุ โดยพบว่า การเติ มเฉพาะ SEBS-g-MA หรื อ E-BA-GMA
ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น จะทําให้ค่าความทนแรงกระแทกลดลงเล็กน้อย แต่หากเติม organoclay
จะสามารถปรับปรุ งค่าความทนแรงกระแทกได้ โดยการเติม organoclay ต่างชนิ ดกันไม่ส่งผลให้
ค่าความทนแรงกระแทกต่างกันมากนัก
Suprakas Sinha Ray และ Mosto Bousmina [58] ศึกษาความเข้ากันได้ระหว่าง
organoclay ทีแตกต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ Natural montmorillonite (MMT, CNa), Cloisite 30B
(C30B), Cloisite 25A (C25A), Cloisite 20A (C20A) และ Cloisite 15A (C15A) กับเมทริ กซ์
พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate; PC) ผสม (melt-blending) กับพอลิเมทิลเมธาคริ เลต (Poly(methyl
methacrylate); PMMA) นอกจากนี ยังศึกษาอิทธิพลของระยะห่ างเริ มต้นระหว่างชัน clay ทีมีต่อ
ลัก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและสมบัติ ข องพอลิ เ มอร์ ผ สม โดยงานวิ จ ัย นี กํา หนดอัต ราส่ ว น
การผสมของพอลิคาร์บอเนตและพอลิเมทิลเมธาคริ เลตเป็ น 2 : 3 อีกทังกําหนดปริ มาณ MMT
และ organoclay คงทีเป็ น 3% โดยนําหนัก เพือลดอิทธิ พลของอัตราส่ วนความหนืดทีจะส่ งผลให้
ขนาดอนุภาคเล็กลง จากการคํานวณค่า solubility parameter (ߜ) พบว่า C30B มีค่า ߜ ใกล้เคียง
กับพอลิคาร์ บอเนตและพอลิเมทิลเมธาคริ เลต นันคือ C30B สามารถเข้ากันได้ดีกบั เมทริ กซ์
พอลิ เ มอร์ ผ สมมากกว่ า organoclay
ชนิ ด อื นๆ สํา หรั บ การศึ ก ษาลัก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยา
กรณี ยงั ไม่เติม MMT และ organoclay จะพบพอลิคาร์ บอเนตเป็ นเฟสกระจายตัวในเมทริ กซ์
พอลิเมทิลเมธาคริ เลต แต่เมือเติม MMT ส่ งผลให้ขนาดอนุภาคพอลิคาร์ บอเนตลดลง เนืองจาก
มีแรงกระทําภายในเพิมขึนเล็กน้อยระหว่างเมทริ กซ์พอลิเมอร์และพืนผิวทีมีความชอบนําอย่างมาก
ของ MMT
ส่ วนการเติม organoclay ก็ปรากฏผลเช่นเดียวกันเนื องจากเมทริ กซ์พอลิเมอร์
เกิดแรงกระทํากับสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ทีปรับปรุ งพืนผิว clay จากการศึกษาด้วยเทคนิ ค
XRD โดยเรี ยงลําดับระยะห่ างระหว่างชัน clay จากมากไปน้อยคือ C15A, C20A, C25A, C30B
และ MMT ตามลําดับ โดยการมีระยะห่ างมากส่ งผลให้ขนาดของเฟสกระจายตัวลดลงได้มาก
และเมือพิจารณาปริ มาณสารลดแรงตึงผิวทีมีใน clay ทีเท่ากัน เช่น C20A และ C25A พบว่า
C20A ทําให้ขนาดเฟสพอลิคาร์บอเนตลดลงได้มากกว่าการเติม C25A เนื องจากการมีระยะห่ าง
ระหว่างชัน clay มากกว่า และสอดคล้องกับการศึกษาด้วยเทคนิ ค TEM พบว่า C15A ทําให้ขนาด
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ของเฟสกระจายตัวพอลิคาร์ บอเนตลดลงได้มากทีสุ ด จึงเป็ นการยืนยันถึ งประสิ ทธิ ภาพในการ
เพิมความเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์ ทงสองชนิ
ั
ด จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิ ค
DSC พบว่าก่อนเติม MMT และ organoclay พบอุณหภูมิ Tg 2 ค่า ซึ งแสดงถึง Tg ของ
พอลิคาร์ บอเนตและพอลิเมทิลเมธาคริ เลต สําหรั บการเติม organoclay พบว่าค่าอุณหภูมิ Tg
ขยับเข้าใกล้กนั มากขึน โดยเฉพาะการเติม C15A ทีพบว่ามีอุณหภูมิ Tg เพียงค่าเดียว จึงเป็ นการ
ยื น ยัน ถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพในการเพิ มความเข้ า กั น ได้ ร ะหว่ า งพอลิ เ มอร์ ท ั งสองชนิ ด และ
การเปลียนแปลงค่าอุณหภูมิ Tg ของการเติม C15A ชัดเจนแสดงว่าสายโซ่พอลิเมอร์ สามารถ
แทรกสอดเข้า ไประหว่ า งชัน clay
ได้ดี จึ ง ขัด ขวางการเคลื อนที ของสายโซ่ พ อลิ เ มอร์
ซึงสอดคล้องกับการทดสอบความเสถียรทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA พบว่าการเติม organoclay
ส่ งผลให้ระบบมีความเสถียรทางความร้อนเพิมขึน โดยเฉพาะการเติม C15A เนื องจากสายโซ่
พอลิเมอร์เกิดการแทรกสอดเข้าไประหว่างชัน clay ได้ดีทีสุ ด
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บทที 3
แนวทางและขันตอนการวิจยั
3.1 อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้ ในการทดลอง
3.1.1 เครื องมือสําหรับเตรี ยมพอลิเมอร์ผสมและพอลิสไตรี นคอมพอสิ ท
- เครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder)
- เครื องผสมความเร็ วสูง (High speed mixer)
3.1.2 เครื องมือสําหรับขึนรู ปชินงาน
- เครื องฉีดพลาสติก (Injection molding machine)
- เครื องอัดขึนรู ป (Compression molding machine)
3.1.3 เครื องทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมพอสิ ท
3.1.3.1 เครื องทดสอบสมบัติเชิงกล
- เครื องทดสอบแรงดึงแรงกดเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
- เครื องทดสอบความต้านแรงกระแทก (Impact Tester)
3.1.3.2 เครื องมือสําหรับทดสอบสมบัติทางความร้อน
- เครื องศึกษาการเปลียนแปลงนําหนักของสารโดยอาศัยสมบัติทางความร้อน
(Thermogravimetric analysis; TGA)
- เครื อง Differential Scanning Calorimeter (DSC)
3.1.3.3 เครื องมือสําหรับทดสอบสมบัติการไหล
- คาปิ ลารี รี โอมีเตอร์ (Capillary Rheometer)
3.1.3.4 เครื องมือทดสอบพฤติกรรมการคืบ
- เครื องทดสอบสมบัติพลวัติเชิงกล (Dynamic Mechanical Analysis; DMA)
3.1.3.5 เครื องทดสอบสัณฐานวิทยา
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy;
SEM)
3.1.3.6 เครื องมือทดสอบการกระจายตัวของอนุภาค
- เครื องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน (X-ray diffractrometer; XRD)
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3.2 สารเคมีทใช้
ี ในการทดลอง
3.2.1 เม็ดพลาสติกพอลิสไตรี นชนิดขยายตัวทีไม่ได้มาตรฐาน จากบริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด
(มหาชน)
3.2.2 สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก (Impact modifier) ทังหมด 2 ชนิด ได้แก่
- Poly(Styrene-Butadiene-Styrene) (SBS) เกรด D1102JSZ บริ ษทั โตโยต้า ทูโช
ประเทศไทย จํากัด
- Poly(Styrene-b-(Ethylene-co-Buthylene)-b-Styrene) (SEBS) เกรด G1650MU
บริ ษทั โตโยต้า ทูโช ประเทศไทย จํากัด
โดย SBS และ SEBS มีสไตรี นเป็ นองค์ประกอบเท่ากันคือ 30% โดยนําหนัก ซึงแสดงสมบัติ
เชิงกลดังตารางที 7
ตารางที 7 แสดงสมบัติเชิงกลของ SBS และ SEBS ทีใช้ในงานวิจยั
Mechanical properties
SBS SEBS
Tensile strength (MPa)
33
34.47
300% Modulus (MPa)
2.8
% Elongation at break
880
500
3.2.3 Clay ทีผ่านการปรับปรุ งพืนผิวชนิด Cloisite 15A (C15A)
3.2.4 ตัวทําละลายโทลูอีน (Toluene)
3.3 การเตรียมพอลิสไตรีนจากเม็ดพอลิสไตรีนชนิดขยายตัวทีไม่ ได้ มาตรฐาน
3.3.1
ละลายเม็ดพอลิสไตรี นชนิ ดขยายตัวที ไม่ได้มาตรฐานด้วยตัวทําละลายโทลูอีน
จนได้สารละลายทีมีความเป็ นเนือเดียวกันทีอุณหภูมิหอ้ ง
3.3.2 นําสารละลายจากข้อ 3.3.1 ไปให้ความร้อนด้วยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้
การกวนปั นอย่างสมําเสมอเป็ นเวลา 1 ชัวโมง หรื อจนกว่าฟองก๊าซเพนเทนจะระเหยออกไปหมด
3.3.3
นําสารละลายจากข้อ 3.3.2 เทลงในจานเมลามีนเพือเตรี ยมฟิ ล์มพอลิสไตรี น
แล้วนําเข้าตูด้ ูดควันเพือระเหยตัวทําละลายโทลูอีน
3.3.4 นําฟิ ล์มพอลิสไตรี นจากข้อ 3.3.3 มาบดลดขนาดด้วยเครื องบดพลาสติก (Grinder)
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3.4 การเตรียมพอลิเมอร์ ผสมระหว่ างพอลิสไตรีนและสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
3.4.1 นําพอลิสไตรี นจากข้อ 3.3.4 มาผสมแบบแห้ง (Dry-blending) กับ SBS และ SEBS
ปริ มาณ 20, 30 และ 40% โดยนําหนัก ตามลําดับ ในเครื องผสมความเร็ วสู งด้วยความถีการหมุน
ของใบกวน 15 เฮิร์ต เป็ นเวลา 5 นาที
3.4.2 นําพอลิเมอร์ผสมแบบแห้งจากข้อ 3.4.1 ไปผสม (melt-blending) ด้วยเครื องอัดรี ด
แบบเกลียวหนอนคู่แบบหมุนตามกัน (Co-rotating twin screw extruder) บริ ษทั Thermo Haake
รุ่ น Rheomex PTW 16/25D ด้วยความถีการหมุนของสกรู 60 รอบต่อนาที และอุณหภูมิทีใช้
ในการผสมตังแต่กรวยป้ อนจนถึงหัวขึนรู ปดังตารางที 8 คอมปาวด์ทีออกมาจะถูกหล่อเย็นด้วยนํา
และถูกตัดเป็ นเม็ด จากนันนําไปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
ตารางที 8 แสดงอุณหภูมิทีใช้ผสมพอลิสไตรี นกับสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
อุณหภูมิโซนให้ความร้อน (°C)
สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
1
2
3
4
5
6
7
สไตรี น-บิวตะไดอีน-สไตรี น (SBS)
160 160 170 190 210 220 220
สไตรี น-เอธิลีนบิวทิลีน-สไตรี น (SEBS) 160 160 170 190 210 220 220
3.5 การเตรียมพอลิสไตรีนคอมพอสิ ท
3.5.1 นํา Cloisite 15A (C15A) ไปอบไล่ความชืนด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัวโมง
3.5.2 นํา C15A ทีผ่านการอบไล่ความชืนจากหัวข้อ 3.5.1 มาผสมแบบแห้งกับพอลิเมอร์
ผสมจากข้อ 3.4 สูตรทีผ่านการทดสอบสมบัติต่างๆ แล้วพบว่ามีสมบัติทนแรงดึงสู งสุ ดและสมบัติ
ความทนแรงกระแทกทีเหมาะสมทีสุ ด ด้วยปริ มาณ 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก ในเครื องผสม
ความเร็ วสูง ความถีการหมุนของใบกวน 15 เฮิร์ต เวลา 15 นาที
3.5.3 นําพอลิเมอร์ผสมแบบแห้งจากข้อ 3.5.2 ไปผสมด้วยเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่
ทีมีลกั ษณะและสภาวะเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.4.2
3.6 การขึนรูปชินงานทดสอบ
3.6.1 การฉีดขึนรู ป (Injection molding)
นําเม็ดคอมปาวด์ทีได้จากข้อ 3.4 มาฉี ดขึนรู ปเป็ นชินงานทดสอบด้วยเครื องฉี ดขึนรู ป
(Injection molding machine) รุ่ น BA 250 ของบริ ษทั Battenfeld โดยชินงานทีทําการฉี ดจะเป็ น
ชินงานทีนําไปทดสอบสมบัติความทนแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 (ขนาดกว้าง 12.48 mm ×
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ยาว 126.28 mm × หนา 3.22 mm ) และความทนแรงกระแทก ตามมาตรฐาน ASTM D256 (ขนาด
กว้าง 12.48 mm × ยาว 63 mm × หนา 3.22 mm ) โดยสภาวะในการฉีดขึนรู ปแสดงดังตารางที 9
ตารางที 9 แสดงสภาวะในการฉี ดขึนรู ป
พารามิเตอร์ควบคุม
สภาวะ
อุณหภูมิใกล้กรวยป้ อน
185 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิกระบอกหลอม
220 องศาเซลเซียส
160 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิใกล้หวั ฉีด
250 รอบต่อนาที
ความเร็ วรอบสกรู
3 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
ความเร็ วในการฉีด
ความดันในการฉีด
95 – 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3.6.2 การอัดขึนรูป (Compression molding)
นําเม็ดคอมปาวด์ทีได้จากข้อ 3.4 มาขึนรู ปชินงานแผ่นสี เหลียมขนาด 20 × 20 ตารางเซนติเมตร หนา 0.3 มิลลิเมตร ด้วยเครื องอัดขึนรู ป (Compression molding) รุ่ น 10-8-50 ของ
บริ ษทั Labtech Engineering Co., Ltd. เพือนําไปทดสอบพฤติกรรมการคืบตามมาตรฐาน ASTM
D2990 (ขนาดกว้าง 4 mm × ยาว 20 mm × หนา 0.3 mm ) ของคอมปาวด์จากข้อ 3.5.3 ด้วยเครื อง
DMA บริ ษทั METTLER TOLEDO รุ่ น DMA 1 โดยมีสภาวะการขึนรู ป ได้แก่ อุณหภูมิทีใช้คือ
180
องศาเซลเซี ยส แรงดันและเวลาทีใช้ในการอัดขึนรู ปคือ 15 MPa และ 20 นาที
ตามลําดับ
3.7 การทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ ผสมและพอลิสไตรีนคอมพอสิ ท
3.7.1 การศึกษาสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ ผสมและพอลิสไตรีนคอมพอสิ ท
3.7.1.1 สมบัติความทนแรงดึง (Tensile properties)
ทดสอบสมบัติความทนแรงดึงของชินงาน ตามมาตรฐาน ASTM D638 โดยชินงาน
ทีใช้คือชินงานรู ปดัมเบลล์ (Dumbbell) ทีได้จากหัวข้อ 3.6.1 มีความยาวเกจ (Gauge length)
50 มิลลิเมตร ทดสอบด้วยเครื อง Universal Testing Machine ยีห้อ Instron รุ่ น 5969
ในโหมดการทดสอบการดึงยืดใช้ Load cell ขนาด 50 กิโลนิ วตัน ความเร็ วในการดึง
50 มิลลิเมตรต่อนาที ค่าทีได้จากการทดสอบถูกแปรผลเป็ น 3 ค่า คือ ค่ามอดุลสั ของยัง
ค่าความทนแรงดึงสูงสุ ด และค่าเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด
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ผลการทดลองที ได้จะแสดงในรู ปของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และ
ความเครี ยด (Strain) ซึงได้จากสมการที 3.1 และ 3.2 ตามลําดับ
ߪ ൌ 
โดย ߪ
F
A0

ி

(สมการที 3.1)

బ

คือ ความเค้น (นิวตันต่อตารางเมตร : N/m2)
คือ แรงทีใช้ในการดึงยืดชินงาน (นิวตัน : N)
คือ พืนทีหน้าตัด (ตารางเมตร : m2)

ߝ ൌ

 ିబ

(สมการที 3.2)

బ

โดย ߝ คือ ความเครี ยด
คือ ระยะเกจเริ มต้นของชินงาน (มิลลิเมตร : mm)
L0
คือ ระยะเกจทีระยะยืดใดๆ (มิลลิเมตร : mm)
Li
สํา หรั บ ความต้า นทานในการเสี ย รู ป นันสามารถวัด ได้จ ากค่ า มอดุ ล ัส ของยัง (Young’s
Modulus; Y) คือค่าความชันในช่วง proportional limit ของกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นกับความเครี ยด สามารถคํานวณได้จากสมการที 3.3 โดยมีหน่ วยเป็ นนิ วตันต่อตาราง
เมตร (N/m2)

ܻ ൌ

ఙ
ఌ

(สมการที 3.3)

สําหรับความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) จะเป็ นค่าความเค้นสู งสุ ดทีวัสดุจะทน
ได้ก่อนการขาด มีหน่วยเป็ นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m2)
3.7.1.2 สมบัติความทนแรงกระแทก (Impact properties)
การทดสอบความทนแรงกระแทกของพอลิ เ มอร์ ผ สมและพอลิ ส ไตรี น คอมพอสิ ท
ใช้การทดสอบแบบ Notched Izod Impact Test ตามมาตรฐาน ASTM D256 โดยหลังจาก
ทําการบากชิ นงานแล้ว จึ งวัดความกว้างและความหนาของชิ นงานตัว อย่างตรงบริ เวณรอยบาก
ใช้ชินงานทดสอบสู ตรละ 10
ชิ น โดยนําชิ นงานทดสอบไปจัดวางในเครื องทดสอบ
รุ่ น B102.202 บริ ษทั Zwick ให้แน่นและปล่อยตุม้ นําหนัก (Pendulum) ขนาด 4 จูล ให้ตกลงมา
กระแทกชิ นงาน แล้วบันทึกค่าพลังงานที ได้จากเครื อง หน่ วยเป็ นจู ล (J) แล้วทดสอบเช่ นนี
กับ ทุ ก ชิ นงาน จากนันคํา นวณหาพลัง งานเฉลี ยต่ อ พื นที ของรอยแตก มี ห น่ ว ยเป็ น จู ล ต่ อ
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ตารางเมตร (J/m2) ได้จากสมการที 3.4
ของชุดข้อมูล

แล้วนํามาคํานวณหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
 ܫൌ

โดย

ா
ௐ

(สมการที 3.4)

I คือ ความทนแรงกระแทก (จูลต่อตารางเมตร : J/m2)
E คือ ค่าพลังงานทีชินงานดูดซับได้ (จูล : J)
Wn คือ พืนทีรับแรง (ตารางเมตร : m2)

3.7.2 การศึกษาสมบัติทางความร้ อนของพอลิเมอร์ ผสมและพอลิสไตรีนคอมพอสิท
3.7.2.1 สมบัติการสลายตัวทางความร้ อน
ทดสอบสมบัติการสลายตัวทางความร้อนของชินงานด้วยเทคนิ ค TGA โดยเครื อง
Perkin-Elmer Thermal analyzer รุ่ น TGA7 แสดงดังรู ป ก.7 ภาคผนวก ก เพือหาอุณหภูมิ
การสลายตัว (Decomposition temperature; Td) ของวัสดุ โดยใช้ตวั อย่างเป็ นเม็ดคอมปาวด์
จากข้อ 3.4.2 และ 3.5.3 ตัดให้มีนาหนั
ํ กประมาณ 3 ถึง 8 มิลลิกรัม โดยช่วงอุณหภูมิทีใช้
ในการทดสอบคือ 50 ถึง 550 องศาเซลเซี ยส ในสภาวะก๊าซไนโตรเจน ด้วยอัตราการเพิม
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยสต่อนาที ผลการทดลองทีได้แสดงในรู ปของความสัมพันธ์ระหว่าง
เปอร์ เซ็นต์นาหนั
ํ กทีสู ญเสี ยกับอุณหภูมิ ซึ งแสดงถึงอุณหภูมิทีองค์ประกอบต่างๆ ในพอลิเมอร์
ผสมและพอลิสไตรี นคอมพอสิ ทเกิดการสลายตัว
3.7.2.2
สมบั ติ ค วามเข้ า กัน ได้ ข องพอลิเ มอร์ ผ สมและพอลิส ไตรี น
คอมพอสิ ท
ทดสอบสมบัติ ค วามเข้า กัน ได้ข องชิ นงานด้ว ยเทคนิ ค DSC
ด้ว ยเครื อง
Differential Scanning Calorimeter (DSC) รุ่ น DSC 204F1 Phoenix บริ ษทั NETZSCH ดังรู ป
ก.8 ภาคผนวก ก เพือศึกษาความเข้ากันได้ของ พอลิเมอร์ ผสมและอิทธิ พลของ C15A ทีมีต่อ
พอลิสไตรี นคอมพอสิ ท โดยใช้ตวั อย่างเป็ นเม็ดคอมปาวด์จากข้อ 3.4.2 และ 3.5.3 ตัดให้มี
นําหนักประมาณ 5-15 มิลลิกรัม ช่วงอุณหภูมิ ในการทดสอบคือ -100 ถึง 200 องศาเซลเซียส
ในสภาวะก๊าซไนโตรเจน ด้วยอัตราการเพิมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยสต่อนาที ผลการทดลอง
ทีได้แสดงการเปลียนแปลงค่าอุณหภูมิเปลียนสถานะแก้ว (Tg) ของพอลิสไตรี น และวัสดุ ยืดหยุ่น
(Elastomer)
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3.7.3 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์ ผสมและพอลิสไตรีนคอมพอสิ ท
การศึ กษาสมบัติการไหลของพอลิ เมอร์ ผสมและพอลิ สไตรี นคอมพอสิ ทด้วยเครื อง
ทดสอบการไหลแบบ Capillary Rheometer รุ่ น Rosand RH 2200 บริ ษทั Bohlin ดังแสดง
ในรู ป ก.9 ภาคผนวก ก ด้วยหัวขึนรู ป (die) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 2 มิลลิเมตร ยาว (L)
40 มิลลิเมตร (L/D = 20:1)
โดยอุณหภูมิทีทําการศึกษาคือ 160, 170 และ 180 องศาเซลเซี ยส ในช่วงอัตรา
เครี ยดเฉือน (shear rate) 5 ถึง 1500 s-1 โดยทําการอุ่น (preheat) เม็ดคอมปาวด์ในกระบอกหลอม
2 ครัง ครังที 1 ทําการอัดและให้ความร้อนคงที ณ อุณหภูมิทีกําหนดเป็ นเวลา 2 นาที จากนัน
เม็ดคอมปาวด์ก็จะถูกกดอัดเพิมขึนภายใต้การให้ความร้อนคงทีเป็ นเวลา 4
นาที เมือครบ
กํา หนดเวลาพอลิ เ มอร์ ห ลอมเหลวจะไหลจากหัว ขึ นรู ป ด้ว ยอัต ราเค้น เฉื อนต่ า งๆ ตามกํา หนด
พร้อมทังมีการวัดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปด้วยเซนเซอร์ แสง ข้อมูลทีได้จากการทดลองจะแสดงผล
ในรู ปของความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดกับอัตราเครี ยดเฉือน
3.7.4 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของพอลิสไตรีนคอมพอสิ ท
การทดสอบพฤติกรรมการคืบของพอลิสไตรี นคอมพอสิ ท ด้วยเครื อง Dynamic Mechanical
Analyzer รุ่ น DMA 1 บริ ษทั METTLER TOLEDO ดังแสดงในรู ป ก. 10 ภาคผนวก ก
โดยจัดวางชินงานทีมีความกว้าง 4 มิลลิเมตร ความยาว 20 มิลลิเมตร และหนา 0.3 มิลลิเมตร
ในลักษณะรับแรงดึง (Tension mode) ในการทดสอบจะให้แรงคงทีกับชินงานในช่วงความยืดหยุน่
เชิงเส้น (linear elasticity) ของพอลิสไตรี นบริ สุทธิ ทีแตกต่างกัน 3 ค่า ได้แก่ 2, 5 และ 8 MPa
แล้ววัดระยะยืดทีเปลียนแปลงไปตามเวลา ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส ก่อนเริ มการทดสอบ
ต้องทําให้ชินงานอยู่ในสภาวะสมดุลเป็ นเวลา 10 นาที และสําหรับการทดสอบแต่ละสภาวะ
จะทําซํากับชินงาน 3 ชิน โดยใช้เวลาทดสอบพฤติกรรมการคืบ (creep) 900 วินาที และการคืน
ตัว 1,800 วินาที
3.7.5 การศึกษาลักษณะสั ณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสมและพอลิสไตรีนคอมพอสิท
3.7.5.1 การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางกายภาพของพืนผิวของพอลิสไตรีนและพอลิสไตรีน
คอมพอสิ ทด้ วยกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด Scanning Electron Microscope (SEM)
การทดสอบลัก ษณะทางกายภาพของพอลิ เ มอร์ ผ สมและพอลิ ส ไตรี น คอมพอสิ ท
ของพืนผิวจะใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่ องกราด (Scanning Electron microscopy ;
SEM) บริ ษทั CamScan รุ่ น MX 2000 ดังแสดงในรู ป ก.11 ภาคผนวก ก เพือศึกษาในบริ เวณ
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พืนผิวทีเกิดการแตกหักด้วยการใช้พลังงาน 15 keV ทีกําลังขยาย 1,000 และ 2,000 เท่า
โดยชินงานทีจะนําไปทดสอบนัน ได้แก่ ชินงานทีนําไปแช่ในไนโตรเจนเหลวจนแข็งหลังถูกทุบ
จนแตกและชินงานทีแตกหักจากการทดสอบความทนแรงกระแทก
3.7.6 การศึกษาการกระจายตัวของ Organoclay ในพอลิสไตรีนคอมพอสิ ท
3.7.6.1 การวิเคราะห์ เอกซเรย์ ดิฟแฟรกชัน XRD
เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน หรื อ เทคนิค XRD เป็ นเทคนิคทีนํารังสี เอ็กซ์มาใช้วิเคราะห์
สารประกอบที มี อยู่ในสารตัว อย่างและนํามาใช้ศึกษารายละเอี ยด เกี ยวกับโครงสร้ างผลึ ก
ของสารตัวอย่าง เทคนิ ค XRD อาศัยหลักการของการยิงรั งสี เอ็กซ์ ทีทราบความยาวคลื น(l)
ไปกระทบชินงาน ทําให้เกิดการเลียวเบนของรังสี ทีมุมต่างๆ กัน โดยมีหวั วัดเป็ นตัวรับข้อมูลองศา
ในการเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์ จะขึนอยู่กบั องค์ประกอบและโครงสร้างของสารทีมีอยูใ่ นตัวอย่าง
ข้อมูลทีได้รับจึงสามารถบ่งบอกชนิ ดของสารประกอบทีมีอยู่ในสารตัวอย่างและ สามารถนํามา
ใช้ศึกษารายละเอียดเกียวกับโครงสร้างของผลึกของสารตัวอย่าง โดยใช้ X-Ray 40 kV, 40 mA
ความยาวคลืน Cu Kα/1.541841 A สแกนในช่วง 2Ʌ ตังแต่ 1 ถึง 10 องศา อัตราเร็ วในการสแกน
1 องศาต่อนาที ซึงแสดงเครื องมือไว้ในรู ป ก.12 ภาคผนวก ก โดยสามารถคํานวณหาระยะห่ าง
ระหว่างชันซิลิเกตของ OMMT ตามกฎของ Bragg
݊ߣ ൌ ʹ݀ߠ݊݅ݏ
(สมการที 3.5)
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บทที 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
งานวิจยั นี แบ่งเป้ าหมายเป็ น 2 ตอน โดยตอนที 1 มีเป้ าหมายในการปรับปรุ งความทน
แรงกระแทกของพอลิสไตรี น Off-grade ทีเตรี ยมจากเม็ดพอลิสไตรี นชนิดขยายตัวทีไม่ได้มาตรฐาน
(EPS Off-grade) ให้มีสมบัติสูงกว่าหรื อเทียบเท่าพอลิสไตรี นชนิดทนแรงกระแทก (HIPS) โดยเติม
สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทีแตกต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ Styrene-Butadiene-Styrene (SBS)
และ Styrene-(Ethylene-co-Butylene)-Styrene (SEBS) ในปริ มาณ 20 30 และ 40 % โดยนําหนัก
สําหรับงานวิจยั ตอนที 2 จะเลือกพอลิเมอร์เบลนด์กบั สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกด้วยชนิด
และอัตราส่ วนทีทําให้พอลิเมอร์ เบลนด์ดงั กล่าวมีสมบัติความทนแรงกระแทกและสมบัติการดึ ง
ทีเหมาะสม มาเติม organically modified montmorillonite (OMMT) ปริ มาณต่างๆ เพือศึกษา
พฤติกรรมการคืบ สมบัติความทนแรงกระแทก สมบัติตา้ นแรงดึ ง สมบัติทางความร้อนและ
สมบัติการไหล ของพอลิเมอร์เบลนด์ดงั กล่าว
4.1 ผลของชนิดและปริมาณการเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
ส่ วนนี ศึกษาผลของชนิ ดและปริ มาณสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก ได้แก่ SBS และ
SEBS ในปริ มาณ 20 30 และ 40% โดยนําหนัก ต่อสมบัติความทนแรงกระแทก สมบัติความทน
แรงดึ ง สมบัติทางความร้อน และสมบัติการไหลของพอลิเมอร์ เบลนด์ตามสู ตรต่างๆ แสดงดัง
ตารางที 10 และเปรี ยบเทียบสมบัติดงั กล่าวกับ HIPS
ตารางที 10 แสดงองค์ประกอบของเบลนด์ระหว่างพอลิสไตรี น Off-grade และ SBS หรื อ SEBS
ทีปริ มาณต่างๆ
Impact modifier
ชินงานสู ตร
(% wt)
HIPS
PS Off-grade
ต่ างๆ
SBS
SEBS
HIPS
100
PSO
100
PSOSB20
80
20
PSOSB30
70
30
PSOSB40
60
40
PSOSEB20
80
20
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ชินงานสู ตร
ต่ างๆ

HIPS

PS Off-grade

PSOSEB30
PSOSEB40

-

70
60

Impact modifier
(% wt)
SBS
SEBS
30
40

4.1.1 การทดสอบความทนแรงกระแทก
60

Impact strength (kJ/m2)

50
HIPS

40

PS Off-grade

30

20%

20

30%
40%

10
0

SBS

SEBS

ภาพที 17 แสดงค่าความทนแรงกระแทกของพอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Offgrade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงทังสองชนิดเปรี ยบเทียบกับ HIPS
ภาพที 17 แสดงผลของชนิดและปริ มาณการเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกชนิด
SBS และ SEBS ต่อสมบัติความทนแรงกระแทกของ PS Off-grade เปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่า
พอลิสไตรี น Off-grade มีค่าความทนแรงกระแทกตําที สุ ดเป็ น 1.45 กิ โลจูลต่อตารางเมตร
เนื องจากพอลิสไตรี นเป็ นพลาสติกทีมีความแข็งเปราะ โดยวงเบนซี นเป็ นหมู่แทนทีขนาดใหญ่
ทํา ให้ ส ายโซ่ พ อลิ ส ไตรี น มี ค วามแข็ ง มากจึ ง ดู ด ซับ พลัง งานการกระแทกได้ไ ม่ ดี เมื อเติ ม
สารปรั บ ปรุ ง ความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ด พบว่ า ทํา ให้ ค่ า ความทนแรงกระแทกเพิ มขึ น
โดยการเติม SEBS ปริ มาณ 20, 30 และ 40 % โดยนําหนัก ทําให้พอลิเมอร์ เบลนด์มีค่าความทนแรง
กระแทกเป็ น 8.65, 33.84 และ 47.55 กิโลจูลต่อตารางเมตร ตามลําดับ ซึ งสู งกว่าค่าความทนแรง
กระแทกของระบบทีเติม SBS ปริ มาณ 20, 30 และ 40 % โดยนําหนัก มีค่าความทนแรงกระแทกเป็ น
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7.17, 15.61 และ 32.70 กิโลจูลต่อตารางเมตร ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ การเติม SEBS ทําให้ค่าความ
ทนแรงกระแทกสู งกว่าระบบทีมีการเติม SBS ในทุกปริ มาณการเติม เนื องจาก midblock ของ
SEBS (ภาพที 10) มีโครงสร้างแบบเส้นตรง ทําให้สายโซ่โมเลกุลเหล่านันมีความยืดหยุน่ มากจึง
ดูดซับพลังงานการกระแทกได้ดีกว่าโครงสร้าง midblock ของ SBS (ภาพที 9) ทีมีพนั ธะคู่ทาํ ให้สาย
โซ่เคลือนไหวได้ลดลง ดังนันจึงมีความยืดหยุน่ ตํากว่า midblock ของ SEBS นอกจากนียังพบว่า
ค่าความทนแรงกระแทกยังเพิมขึนแบบเป็ นแนวโน้มตามปริ มาณการเติมสารปรับปรุ งความทนแรง
กระแทกทีเพิมขึน เมือเปรี ยบเทียบกับค่าความทนแรงกระแทกของ HIPS เป็ น 13.27 กิโลจูลต่อ
ตารางเมตร พบว่ามีค่าสู งกว่าพอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสาร
ปรับปรุ ง ความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ด 20% โดยนําหนัก เนื องจากเฟสยางใน HIPS ผ่าน
ปฏิกิริยากราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันซึ งเป็ นการเพิมความสามารถให้อนุภาคยางเกิดอันตรกิริยากับ
เมทริ กซ์พอลิสไตรี นได้ดีกว่าแม้ว่าจะมีปริ มาณยางน้อยกว่า ดังนัน HIPS จึ งมีค่าความทนแรง
กระแทกสู งกว่า PS Off-grade ทีผสมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก 20% โดยนําหนัก
ในลักษณะพอลิเมอร์ ผสม ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ S. Shaw และ R.D. Singh [59]
เปรี ยบเทียบสมบัติเชิงกลและสมบัติสณ
ั ฐานวิทยาของระบบพอลิสไตรี นเบลนด์กบั ยาง EPDM และ
ระบบพอลิสไตรี นกราฟต์ยาง EPDM (PS-g-EPDM) โดยพบว่าระบบการกราฟต์มีค่าความทนแรง
กระแทกสูงกว่าระบบพอลิสไตรี นเบลนด์ EPDM เนืองจากระบบกราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันทําให้
ยาง EPDM รวมกลุ่มเป็ นอนุ ภาคขนาดเล็กกว่าระบบพอลิเมอร์ เบลนด์ โดยอนุ ภาคขนาดเล็ก
มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นจุดเริ มเกิดการราน (Craze formation) ได้ดีกว่า ส่ งผลให้ระบบ PS-g-EPDM
มี ค่ าความทนแรงกระแทกสู ง นอกจากนี ยัง พบว่ า การที โคพอลิ เ มอร์ ถู ก กัก ไว้ภ ายในเฟสยาง
เนื องจากประสิ ท ธิ ภ าพของปฏิ กิ ริ ย าการกราฟต์แ ละปริ ม าณการกราฟต์ต าทํ
ํ า ให้ อ นุ ภ าคยาง
มีความยืดหยุน่ มากจึงมีประสิ ทธิภาพในการเริ มเกิดการรานและการหยุดการแตกหักของวัสดุ ทําให้
ระบบ PS-g-EPDM สามารถดู ด ซับ พลัง งานระหว่ า งรั บ แรงได้ดี แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการเติ ม
สารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ดในปริ มาณ 30% โดยนําหนักขึนไป ส่ งผลให้
พอลิเมอร์เบลนด์ดงั กล่าวมีค่าความทนแรงกระแทกสูงกว่า HIPS
4.1.2 การทดสอบสมบัติการดึง
ภาพที 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ของ HIPS พอลิสไตรี น Offgrade และพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ด โดยกราฟ
แสดงถึงมอดุลสั ของยัง ความต้านแรงดึง และเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด พบว่าสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกทังสองชนิดสามารถเปลียนสมบัติของพอลิสไตรี น Off-grade จากแข็งเปราะ
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เป็ นวัสดุทีมีความเหนี ยว ซึ งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ HIPS
ทีมีความเหนียว (toughness) เช่นกัน
50

PS Off-grade

40

Stress (MPa)

ทีแสดงพฤติกรรมแบบวัสดุ

PSOSEB20
HIPS
PSOSB20

30

PSOSB30
PSOSEB30
PSOSEB40
PSOSB40

20
10
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Strain (mm/mm)
ภาพที 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade
และพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิด

Tensile strength at break (MPa)

50
40
30
20
10
0

SBS
HIPS

PS Off-grade

SEBS
20%

30%

40%

ภาพที 19 แสดงความต้านแรงดึง (Tensile strength at break) ของ HIPS, พอลิสไตรี น
Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิด
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จากภาพที 19 และ 20 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade มีค่าความต้านแรงดึงและค่ามอดุลสั
ของยังสู งทีสุ ดเป็ น 41.88 MPa และ 946.15 MPa ตามลําดับ เนื องจากพอลิสไตรี น
เป็ นพลาสติกทีมีความแข็งเปราะ แต่เมือเติมอนุ ภาคทีมีความอ่อนนิ ม เช่น อนุ ภาคอิลาสโตเมอร์
ลงในเมทริ กซ์ทีมี ความแข็งเปราะจึ งส่ งผลให้วสั ดุ มีความแข็งลดลงทําให้ความต้านแรงดึ งและ
มอดุ ลสั ของยังมีค่าลดลงเช่ นกัน [ ] โดยปริ มาณการเติ มสารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทก
เพิมขึนก็ส่งผลให้ ความต้านแรงดึงและค่ามอดุลสั ของยังลดลงตามลําดับ
เมือพิจารณาความต้านแรงดึงของการเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ด
(ภาพที 19) พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS มีค่าความต้านแรงดึงเป็ น 27.74, 21.81 และ
17.54 MPa ตามปริ มาณการเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทีเพิมขึนเป็ น 20, 30 และ 40%
โดยนําหนัก ตามลําดับ โดยพบว่ามีค่าสู งกว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS ซึ งมีค่า
ความต้านแรงดึงเป็ น 22.24, 18.33 และ 16.08 MPa ตามลําดับ เนืองจาก SEBS บริ สุทธิ มีค่า
ความต้านแรงดึงเป็ น 34.47 MPa (ตารางที 5) ซึงสู งกว่าค่าความต้านแรงดึงของ SBS บริ สุทธิ คือ
33 MPa (ตารางที 4) เล็กน้อย นอกจากนีเมือพิจารณาโครงสร้างทางเคมีของสารปรับปรุ งความทน
แรงกระแทกทังสองชนิดพบว่าโครงสร้างทางเคมีของ midblock ใน SEBS เป็ นสายโซ่เส้นตรงยาว
ทําให้สายโซ่โมเลกุลดังกล่าวมีความยืดหยุน่ มาก ดังแสดงในภาพที 10 จึงสามารถดูดซับพลังงาน
จากการถ่ายโอนแรงในระหว่างการทดสอบได้มาก ส่ งผลให้พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS
มีค่าความต้านแรงดึงสู งกว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS เนื องจากโครงสร้างทางเคมีของ
SBS มีพนั ธะคู่ในสายโซ่ ดงั แสดงในภาพที 9 โดยพันธะคู่เป็ นพันธะทีมีความแข็งแรงสู งกว่า
พันธะเดียว ส่ งผลให้ความยืดหยุน่ ของโครงสร้างดังกล่าวลดลง จึงสามารถดูดซับพลังงานจากการ
ถ่ายโอนแรงขณะทดสอบได้นอ้ ยกว่าโครงสร้างเส้นตรงสายยาวของ SEBS ส่ งผลให้ค่าความต้าน
แรงดึงของพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS ตํากว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS
เมือพิจารณาค่ามอดุลสั ของยังในภาพที 20
พบว่าทีปริ มาณการเติมสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกตําคือ 20% โดยนําหนัก ระบบพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS 20%
โดยนําหนัก มีค่ามอดุลสั ของยังเป็ น 728.73 MPa
ซึ งสู งกว่าค่ามอดุลสั ของยังของระบบ
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS ทีมีค่าดังกล่าวเท่ากับ 688.40 MPa เนืองจาก SEBS บริ สุทธิ
มีค่ามอดุลสั ของยังเป็ น 5.51 MPa ซึงสู งกว่าค่ามอดุลสั ของยังของ SBS บริ สุทธิทีมีค่าเป็ น 2.9 MPa
ดังนันพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS จึงสามารถดูดซับพลังงานจากการถ่ายโอนแรง
ขณะทดสอบได้มากก่อนถ่ายโอนให้เมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade ส่ งผลให้วสั ดุตา้ นทานต่อการ
เปลียนแปลงรู ปร่ างได้ดีกว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS
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ภาพที 20 แสดงค่ามอดุลสั ของยัง (Young’s modulus) ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade
และพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนทานต่อแรงกระแทกทังสองชนิด
แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าปริ มาณการเติมและการกระจายตัวของอนุ ภาคสารปรั บปรุ ง
ความทนแรงกระแทกดังกล่าวยังส่ งผลต่อสมบัติเชิงกลอีกด้วย โดยเมือพิจารณาค่ามอดุลสั ของยัง
ทีปริ มาณการเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก 30 และ 40 % โดยนําหนัก พบว่าพอลิสไตรี น
Off-grade ทีเติม SBS มีค่ามอดุลสั ของยังเป็ น 614.61 และ 465.93 MPa ตามลําดับ โดยมีค่า
สู งกว่ามอดุลสั ของยังของระบบพอลิสไตรี น Off-grade เติม SEBS ทีมีค่ามอดุลสั ของยังเป็ น
601.03 และ 441.81 MPa ตามลําดับ เนืองจากเมือเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกเพิมขึน
ทําให้เกิดการรวมกลุ่มของสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกดังกล่าว จึงเปรี ยบเสมือนศูนย์รวม
แรงทํา ให้อนุ ภ าคสารปรั บ ปรุ ง ความทนแรงกระแทกเหล่ า นันแสดงพฤติ ก รรมคล้า ยยางยิงขึ น
เนื องจากยางมีค่ามอดุลสั ของยังตํากว่าพลาสติก ดังนันทีปริ มาณการเติมสู งกว่า 30% โดยนําหนัก
จึงพบว่าระบบทีเติม SEBS เกิดการรวมกลุ่มเป็ นอนุ ภาคขนาดใหญ่กว่าระบบ SBS ส่ งผลให้ค่า
มอดุลสั ของยังของการเติม SEBS ตํากว่ามอดุลสั ของยังของการเติม SBS ดังทีปรากฏจากการ
ทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการหักชินงานในไนโตรเจนเหลว เพือศึกษาการกระจายตัว
ของอนุภาคสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกโดยในภาพที 21 g) และ h) พบว่า SEBS เกิดการ
รวมกลุ่มเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่กว่า SBS ในภาพที 21 d) และ e) โดยหลุมสี ดาํ ในภาพแสดงถึง
การหลุดออกของอนุ ภาคสารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทก พบว่ามีทงอนุ
ั ภาคทีหลุดออกและ
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อนุ ภาคทียึดติดกับ เมทริ กซ์ได้ดี แสดงถึงความเข้ากันได้บา้ งในพอลิเมอร์ เบลนด์ซึงสอดคล้องกับ
ผลจากการทดสอบสมบัติทางความร้อนทีจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ 4.1.3

ภาพที 21 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยภาพ SEM โดยภาพ a) HIPS, b) พอลิสไตรี น
Off-grade, พอลิสไตรี น Off-grade เติม SBS c) 20%, d) 30%, e) 40% และพอลิสไตรี น Off-grade
เติม SEBS f) 20%, g) 30% และ h) 40% โดยนําหนัก ตามลําดับ ทีหักในไนโตรเจนเหลว
กําลังขยาย 1,000 เท่า
โดยเมือเปรี ยบเทียบความต้านแรงดึงและค่ามอดุลสั ของยังของ HIPS ซึงมีค่าเป็ น 27.72
MPa และ 746.76 MPa ตามลําดับ พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS 20% โดยนําหนัก
มีค่าความต้านแรงดึงและค่ามอดุลสั ของยังใกล้เคียงกับ HIPS มากทีสุ ด
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นอกจากนีจากภาพ SEM แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาในภาพที 21 b) พบลักษณะ
พืนผิวทีราบเรี ยบและไม่มีฟองอากาศหรื อช่องว่างในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade จึงเป็ นการ
สนับ สนุ น ว่ า ได้ก ํา จัด ก๊ า ซเพนเทนซึ งใช้เ ป็ นสารทํา ให้ เ กิ ด ฟองในเม็ ด พลาสติ ก พอลิ ส ไตรี น
ชนิดขยายตัวทีไม่ได้มาตรฐานออกไปหมดแล้ว ส่ วนพืนผิวของ HIPS ในภาพที 21 a) ค่อนข้าง
มี ค วามราบเรี ย บเช่ น กัน โดยไม่ พ บเฟสยางเนื องจากปฏิ กิ ริ ย าการกราฟต์เ กิ ด ในระดับ โมเลกุ ล
ส่ วนการเตรี ยมพอลิเมอร์ เบลนด์เกิดในระดับทัวไปทีตาเปล่ามองเห็น ส่ วนการเติมสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทก 20% โดยนําหนัก พบว่าอนุ ภาคเหล่านันยังคงกระจายตัวเป็ นอนุ ภาค
ขนาดเล็กในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade ได้ดี แต่เมือเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
สู งกว่า 20 % โดยนําหนักขึนไป พบว่าอนุภาคเหล่านันเริ มเกิดการรวมกลุ่มเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่
โดยเฉพาะการเติม SEBS 40% โดยนําหนัก ดังแสดงในภาพที 21 h)

% Elongation at break

200
150
100
50
0
HIPS

SBS

PS Off-grade

20%

SEBS

30%

40%

ภาพที 22 แสดงเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และ
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิด
จากการศึกษาผลของชนิ ดและปริ มาณสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกต่อเปอร์ เซ็นต์
การยืด ณ จุดขาดในภาพที 22 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade มีความสามารถในการยืดตัวได้เพียง
เล็กน้อย เนื องจากการมี ว งเบนซี น เป็ นหมู่ แ ทนที ขนาดใหญ่ จึ งขัด ขวางการเลื อนผ่า นกัน ของ
สายโซ่ เมื อเปรี ยบเที ยบเปอร์ เ ซ็ น ต์การยืด ณ จุ ดขาดของการเติ มสารปรั บปรุ งความทนแรง
กระแทก 20% โดยนําหนัก พบว่าระบบทีเติม SBS ทําให้วสั ดุมีความสามารถในการยืดตัว
ได้มากกว่าระบบ SEBS
เนื องจาก SEBS บริ สุทธิ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด 500%
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(ตารางที 5) ซึงตํากว่าเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดของ SBS บริ สุทธิ (880%) ในตารางที 4 ดังนัน
เมือเติม SEBS บริ สุทธิลงในพอลิสไตรี น Off-grade จึงทําให้วสั ดุมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด
ตํากว่าระบบทีเติม SBS บริ สุทธิ แต่อย่างไรก็ตามเมือเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
เพิมขึนเป็ น 30% และ 40% โดยนําหนัก ตามลําดับ กลับพบว่าระบบทีเติม SBS มีค่าเปอร์ เซ็นต์
การยืด ณ จุดขาดตํากว่าระบบทีเติม SEBS เนื องจากอนุภาค SBS เกิดการรวมกลุ่มเป็ นเพียง
อนุภาคขนาดเล็ก ทังยังกระจายตัวอย่างสมําเสมอในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade จึงเป็ นการ
ขัดขวางการเคลือนทีผ่านกันของสายโซ่ พอลิสไตรี น Off-grade เมือได้รับแรงดึงยืด ในขณะที
SEBS เกิดการรวมกลุ่มเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่และกระจายตัวในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade
ได้ไม่ดี ส่ งผลให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิสไตรี น Off-grade เลือนผ่านกันได้ดีกว่าเมือได้รับแรงดึง
เมือเปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่าระบบทีเติม SEBS 30% โดยนําหนัก ขึนไปจะมีค่าเปอร์ เซ็นต์
การยืด ณ จุดขาดสู งกว่า HIPS ในขณะทีระบบทีเติม SBS 30% โดยนําหนัก มีค่าเปอร์ เซ็นต์
การยืด ณ จุดขาดเป็ น 77.71 % ซึ งใกล้เคียงกับเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดของ HIPS มีค่าเป็ น
79.03% ส่ วนการเติม SBS 40% โดยนําหนัก ทําให้เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดสู งกว่า HIPS
4.1.3 การทดสอบสมบัติทางความร้ อน
4.1.3.1 การศึกษาความเข้ ากันได้ ของพอลิเมอร์ เบลนด์ ด้วยเทคนิค DSC
การศึกษาความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ดว้ ยเทคนิ ค DSC สังเกตจากอุณหภูมิ
Tg ในภาพที 23 - 24 และตารางที 11 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade ปรากฏ Tg เพียงค่าเดียวคือ
91.56 องศาเซลเซียส ส่ วน SBS บริ สุทธิ ปรากฏ Tg 2 ค่า คือ -88.1 องศาเซลเซียส ซึงแสดงถึง
เฟสทีมีความอ่อนนุ่มของพอลิบิวตะไดอีน (PB block) และ Tg ที 79.8 องศาเซลเซียส แสดงถึง
ส่ วนทีเป็ นพอลิสไตรี น (PS block) ในโครงสร้าง SBS ซึ งสอดคล้องกับค่า Tg ของ SBS
ในงานวิจยั ของ Francesco Picchioni และคณะ [ ] รายงานค่า Tg ของ SBS 2 ค่า คือ -85.0 และ
80.6 องศาเซลเซียส ซึงแสดงถึง PB block และ PS block ใน SBS ตามลําดับ ส่ วน SEBS
ปรากฏ Tg 2 ค่า เช่นกัน คือ -55.41 องศาเซลเซียสแสดงถึงโคพอลิเมอร์ ของพอลิเอธิลีนและ
พอลิบิวตะไดอีน (EB block) ซึงเป็ น midblock ของ SEBS และปรากฏ Tg อีกค่าหนึงทีอุณหภูมิ
71.58 องศาเซลเซี ยส แสดงถึง PS block ใน SEBS ซึ งสอดคล้องกับอุณหภูมิ Tg ของ SEBS
ทีมีการรายงานไว้ในงานวิจยั ของ Anirban Ganguly and Anil K. Bhowmick [ ] ทีพบ Tg ของ
SEBS 2 ค่า ณ อุณหภูมิ -57 และ 70 องศาเซลเซียส ซึงแสดงถึง EB block และ PS block
ใน SEBS ตามลําดับ
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ภาพที 23 แสดง DSC thermograms ของ SBS บริ สุทธิ และพอลิสไตรี น Off-grade เติม SBS
20, 30 และ 40% โดยนําหนัก
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ภาพที 24 แสดง DSC thermograms ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, SEBS บริ สุทธิ และ
พอลิสไตรี น Off-grade เติม SEBS 20, 30 และ 40% โดยนําหนัก
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ตารางที 11 แสดงอุณหภูมิ Tg ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และ พอลิสไตรี น Off-grade
ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิดปริ มาณ 20, 30 และ 40% โดยนําหนัก
Sample
Tg1 (°C)
Tg2(°C)
HIPS
99.39
PS Off-grade
91.56
Neat SBS
-88.1
79.80
PSOSB20
-93.8
89.00
PSOSB30
-94.4
94.30
PSOSB40
-95.0
96.00
Neat SEBS
-55.41
71.58
PSOSEB20
-55.49
92.33
PSOSEB30
-54.63
98.61
PSOSEB40
-54.60
99.56
เมื อเติมสารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ดในพอลิสไตรี น Off-grade
พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์ปรากฏ Tg 2 ค่า โดย Tg1 แสดงถึงส่ วนทีเป็ นอิลาสโตเมอร์ ในสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกแต่ละชนิด และพบว่า Tg1 ทีแสดงถึงส่ วนทีเป็ นอิลาสเมอร์ เหล่านันปรากฏ
ทีตําแหน่งเดิมนันคือไม่เกิดแรงกระทําระหว่างเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade และ PB block
หรื อ EB block แต่ Tg2 มีการเพิมขึนใกล้เคียงหรื อเหนื อกว่าอุณหภูมิ Tg ของเมทริ กซ์
พอลิสไตรี น Off-grade ซึงแสดงถึงความเข้ากันได้ระหว่าง PS block ในสารปรับปรุ งความทน
แรงกระแทกแต่ละชนิ ดและเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade [61] ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Buthaina A. Ibrahim และ Karrer M. Kadum [5] ทีพบว่า Tg1 ทีแสดงถึง PB block ของ
พอลิสไตรี นเบลนด์กบั SBS ปรากฏ ณ ตําแหน่ งเดิม ในขณะที Tg2 แสดงถึง PS block
มีการเลือนเข้าใกล้กบั อุณหภูมิ Tg
ของพอลิสไตรี นทีเป็ นเมทริ กซ์ซึงแสดงถึงความเข้ากันได้
ระหว่าง PS block และเมทริ กซ์พอลิสไตรี น โดยจากตารางที 11 ยังปรากฏอีกว่าเมือปริ มาณการ
เติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกเพิมขึนทําให้ค่า Tg2 เพิมขึนอย่างเป็ นแนวโน้มอีกด้วย และ
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS มีความเข้ากันได้มากกว่าระบบทีเติม SBS ในทุกปริ มาณ
การเติม โดยสังเกตจากอุณหภูมิ Tg2 ทีสู งกว่า แสดงถึงการเกียวพันกันของสายโซ่ พอลิสไตรี น
Off-grade และ PS block ในสายโซ่ SEBS ทีมากกว่าในระบบการเติม SBS นอกจากนียังสามารถ
บอกความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์จากสมบัติการไหลทีจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ
4.1.4.1
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นอกจากนี ยัง สามารถศึ ก ษาความเข้า กัน ได้ข องพอลิ เ มอร์ เ บลนด์ จ ากลัก ษณะ
สัณฐานวิทยาของชิ นงานหลังรับแรงกระแทก จากภาพที 25
พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade
มีพืนผิวราบเรี ยบแสดงถึงการแตกหักแบบเปราะ แต่เมือเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
ทังสองชนิ ด ปรากฏว่าพืนผิวไม่ราบเรี ยบ ทังยังมีร่องรอยการยืด แสดงถึงการปรับปรุ งสมบัติ
ความแข็งเปราะของพอลิสไตรี น Off-grade
ให้มีความเหนี ยว (toughness) เพิมขึน ดังแสดง
ใน ภาพที 25 c) ถึง h) โดยจากลักษณะพืนผิวพบว่าค่อนข้างมีความเป็ นเนื อเดียวกันแต่พบหลุม
ทีเกิ ดจากการหลุดลอกของอนุ ภาคสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก แต่การเติมสารปรั บปรุ ง
ความทนแรงกระแทกในปริ มาณมากขึนส่ งผลให้พอลิเมอร์ เบลนด์มีความเข้ากันได้เป็ นเนือเดียวกัน
มากขึ น ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลจากการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค DSC โดยระบบพอลิ ส ไตรี น
Off-grade ทีเติม SEBS ในทุกปริ มาณการเติม ปรากฏลักษณะการยืด เป็ นริ วขนาดใหญ่มากกว่า
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS ซึ งแสดงถึงความสามารถในการปรับปรุ งความทนแรง
กระแทกทีมากกว่า และสอดคล้องกับผลจากการทดสอบความทนแรงกระแทกทีพบว่าระบบ
การเติม SEBS มีค่าความทนแรงกระแทกสู งกว่าระบบทีเติม SBS

ภาพที 25 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยภาพ SEM ของชินงานหลังรับแรงกระแทก
โดยภาพ a) HIPS, b) พอลิสไตรี น Off-grade, พอลิสไตรี น Off-grade เติม SBS c) 20%, d) 30%,
e) 40% โดยนําหนัก และพอลิสไตรี น Off-grade เติม SEBS f) 20%, g) 30% และ h) 40%
โดยนําหนัก ตามลําดับ ทีกําลังขยาย 2,000 เท่า
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4.1.3.2 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้ อนของพอลิเมอร์ เบลนด์
จาก TGA thermograms ในภาพที 26 และอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน
ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนดัง ตารางที 12 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade เกิดการสลายตัว
ทางความร้อน ณ อุณหภูมิ 357.95
องศาเซลเซี ยส ส่ วน SBS
บริ สุทธิ เกิ ดการสลายตัว
ทางความร้อน ณ อุณหภูมิ 455 องศาเซลเซียส ในขณะทีพอลิสไตรี น Off-grade เติม SBS 20,
30 และ 40% โดยนําหนัก มีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู งขึนเป็ น 435.01, 442.39 และ
451.52
องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ แสดงถึงความสามารถในการปรั บปรุ งความเสถียร
ทางความร้อนของ SBS ทีมีต่อพอลิสไตรี น Off-grade
โดยสังเกตจากอุณหภูมิการสลายตัว
ทางความร้อนทีสู งขึน ในขณะที SEBS บริ สุทธิ เกิดการสลายตัวทางความร้อน 2 ขันตอน
คือ 418 และ 465.05 องศาเซลเซียส เมือเติม SEBS ในพอลิสไตรี น Off-grade ทําให้พอลิเมอร์
เบลนด์ระบบดังกล่าวมีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู งขึนเป็ น 422.86, 426.55 และ 436.76
องศาเซลเซียส ตามปริ มาณการเติม SEBS 20, 30 และ 40% โดยนําหนัก ตามลําดับ
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ภาพที 26 แสดง TGA thermograms ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น
Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิดในปริ มาณ 20, 30 และ 40%
โดยนําหนัก
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ตารางที 12 แสดงอุณหภูมิการเริ มสลายตัว (Onset degradation temperature) และอุณหภูมิ
การสลายตัวสูงสุ ด (Degradation temperature) ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และ
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทังสองชนิดในปริ มาณ 20, 30
และ 40% โดยนําหนัก
Sample
Onset degradation
Degradation temperature
temperature (°C)
(°C)
HIPS
397.84
424.55
PS Off-grade
317.78
357.95
Neat SBS
429.10
455.23
Neat SEBS
364.12, 464.60
418.00, 465.05
PSOSB20
404.65
435.01
PSOSB30
411.51
442.39
PSOSB40
418.33
451.52
PSOSEB20
406.41
422.86
PSOSEB30
408.36
426.55
PSOSEB40
420.71
436.76
โดยคาดว่าการที SBS และ SEBS มีความเสถียรทางความร้อนแตกต่างกันเนื องจาก
โครงสร้างทางเคมีของ midblock
เนื องจาก midblock ของ SBS คือพอลิบิวตะไดอีน
ซึ งประกอบด้วยพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์ บอน (C=C) ในขณะที midblock ของ SEBS
คือโคพอลิเมอร์ ของเอธิ ลีนและบิวธิ ลีนซึ งเป็ นพันธะเดี ยวระหว่างอะตอมคาร์ บอน (C—C )
โดยพลังงานพันธะของ C=C มีค่าเป็ น 615 กิโลจูลต่อโมล ซึงมีค่าสูงกว่าพลังงานพันธะของ C—C
ทีมีค่าเป็ น 347 กิโลจูลต่อโมล [ ] หมายความว่า midblock ของ SBS ต้องใช้พลังงานสู งกว่า
เพือทําลายพันธะดังกล่าว ดังนัน SBS
จึ งมี ความเสถี ย รทางความร้ อนสู งกว่า SEBS
ซึงผลจากการทดลองนี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Francesco Picchioni และคณะ [ ] ศึกษา
การสลายตัวทางความร้อนของ SBS และ SEBS บริ สุทธิ ภายใต้สภาวะไนโตรเจนพบว่า SBS และ
SEBS บริ สุทธิ เกิดการสลายตัวทางความร้อน ณ อุณหภูมิ 446.8 และ 426.3 องศาเซลเซี ยส
ตามลําดับ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pradip Paik และ Kamal K. Kar [64] ทีได้ศึกษา
การสลายตัวทางความร้อนของพอลิเอธิ ลี นและพบว่าเกิดการสลายตัวทางความร้อน ณ อุณหภูมิ
439 องศาเซลเซี ยส นอกจากนีในงานวิจยั ของ A. Marcilla และคณะ [ ] ได้ศึกษาการพิสูจน์
เอกลักษณ์ พอลิ เมอร์ ผสมระหว่างสไตรี นและบิ วตะไดอีนยังพบว่าพอลิ สไตรี นเกิ ดการสลายตัว
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ทางความร้อนทีอุณหภูมิประมาณ 328 องศาเซลเซี ยส และพอลิบิวตะไดอีนเกิ ดการสลายตัว
ทางความร้อนทีอุณหภูมิ 440 องศาเซลเซียส ซึ งพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับผลการทดลองในงานวิจยั นี
ดัง นั นสามารถสรุ ป ได้ว่ า สารปรั บ ปรุ ง ความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ด สามารถปรั บ ปรุ ง
ความเสถียรทางความร้อนให้กบั พอลิสไตรี น Off-grade ได้ โดยการเติมสารปรับปรุ งความทน
แรงกระแทกในปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้พอลิเมอร์เบลนด์มีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู งขึน
แต่ระบบทีเติม SBS มีประสิ ทธิภาพในการเพิมเสถียรภาพทางความร้อนมากกว่าระบบ SEBS
เมือเปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติมสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกทังสองชนิ ดมีความเสถียรทางความร้อนสู งกว่า HIPS เนื องจาก HIPS
เกิดการสลายตัวทีอุณหภูมิ 424.55 องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ นอุณหภูมิตากว่
ํ าอุณหภูมิการสลายตัว
ทางความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์เมือเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
4.1.4 สมบัติการไหล
การศึกษาสมบัติการไหลของพอลิสไตรี น Off-grade
เติมสารปรับปรุ งความทน
แรงกระแทกทัง 2 ชนิ ด ทําให้ได้ขอ้ มูลซึ งประกอบไปด้วยความหนืดของวัสดุทีอัตราเครี ยดเฉื อน
5 ถึง 1,500 s-1 และอุณหภูมิแตกต่างกัน 3 ค่า ได้แก่ 160, 170 และ 180 องศาเซลเซียส รวมทัง
ศึ ก ษาการบวมตัว ที หัว ขึนรู ป (Die) โดยในการวิ จารณ์ ผลการทดลองแบ่ ง เป็ นหัว ข้อย่อ ยต่ างๆ
ดังต่อไปนี
4.1.4.1 ผลของอุณหภูมิ อัตราเครี ยดเฉื อน ชนิดและสารปรั บปรุ งความทนแรง
กระแทกทีมีต่อความหนืดของพอลิสไตรีน Off-grade เบลนด์
จากภาพที 27 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราเครี ยดเฉื อน รวมทังชนิ ดและปริ มาณ
สารปรั บปรุ งความทนแรงกระแทกทีมี ต่อความหนื ดของพอลิ สไตรี น Off-grade
เบลนด์
ซึ งพบว่า พอลิ สไตรี น Off-grade
เบลนด์ด้ว ยสารปรั บ ปรุ ง ความทนแรงกระแทกด้ว ยชนิ ด
และปริ มาณต่างๆ แสดงพฤติกรรมการไหลแบบ Shear-thinning
กล่าวคือความหนื ดลดลง
ตามอัตราเครี ยดเฉือนทีเพิมขึน ซึงเป็ นพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์โดยทัวไป
เมือเปรี ยบเทียบจากภาพที 27 ในช่วงอัตราเครี ยดเฉื อนประมาณ 140 s-1 ณ อุณหภูมิ
160 องศาเซลเซียส ซึงเป็ นสภาวะในการฉี ดขึนรู ปชินงานสําหรับการทดสอบในงานวิจยั นี โดยวิธี
คํานวณอัตราเครี ยดเฉื อนสําหรับการฉี ดขึนรู ปชินงานแสดงในภาคผนวก ก โดยจากภาพที 27 a)
ถึง c)
แสดงผลของชนิ ดสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทกทีมีต่อสมบัติการไหล พบว่า
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SEBS ในปริ มาณ 20, 30 และ 40% โดยนําหนัก มีความหนืดเป็ น
371.67, 436.40 และ 501.19 Pa.s ตามลําดับ ซึงมีความหนืดตํากว่าระบบทีเติม SBS ทีทุกปริ มาณ
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การเติม โดยพอลิสไตรี น Off-grade ทีเติม SBS มีความหนืดเป็ น 370.39, 434.18 และ 499.47 Pa.s
ตามปริ มาณการเติม SBS เป็ น 20, 30 และ 40% โดยนําหนัก ตามลําดับ อาจเนื องจากสายโซ่
โมเลกุลของ SEBS เกิดแรงกระทําอันดีกบั สายโซ่พอลิสไตรี น Off-grade ทีเป็ นเมทริ กซ์ ส่ งผลให้
ระบบเกิดการไหลตามทิศทางทีมีการให้แรงได้ง่าย จึงมีความหนื ดตํากว่า อีกทังยังสอดคล้องกับ
การศึกษาความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ เบลนด์ดว้ ยเทคนิ ค DSC ทีพบว่าพอลิเมอร์ เบลนด์ระบบ
ทีเติม SEBS มีความเข้ากันได้สูงกว่าระบบทีเติม SBS โดยสังเกตจากค่าความหนื ดทีตํากว่า
แสดงถึงการเกิดแรงกระทําอันดีระหว่างสายโซ่ SEBS กับสายโซ่พอลิสไตรี น Off-grade ทีเป็ น
เมทริ กซ์ จึงสามารถไหลตามทิศทางการให้แรงได้ดี ส่ วนผลของปริ มาณการเติมสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกแสดงดังภาพที 27 d) และ 27 e) พบว่าการเติมสารปรับปรุ งความทนแรง
กระแทกในปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้ความหนื ดสู งขึนอย่างเป็ นแนวโน้ม เนื องจากสารปรั บปรุ ง
ความทนแรงกระแทกมี ค วามหนื ด สู ง กว่ า พลาสติ ก และการเติ ม ในปริ ม าณมากขึ นส่ ง ผลให้
ยางเหล่านันเกิ ดการรวมกลุ่มเป็ นอนุ ภาคขนาดใหญ่ ทําให้ระบบจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหล
ได้ยากความหนื ดจึงสู งขึน [66] สําหรับผลของอัตราเครี ยดเฉื อน ชนิ ดและปริ มาณสารปรับปรุ ง
ความทนแรงกระแทกทีมีต่อความหนืดของพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ ทีอุณหภูมิ 170 และ
180
องศาเซลเซี ยส ปรากฏอย่างไม่เป็ นแนวโน้มเช่ นเดี ยวกับการทดสอบทีอุณหภูมิ 160
องศาเซลเซียส ดังแสดงในภาคผนวก ก

70

71

ภาพที 27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉือนกับความหนืดของ HIPS, พอลิสไตรี น
Off-grade, และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ทีอัตราส่ วน a) 20%, b) 30% และ c 40%
โดยนําหนัก และเปรี ยบเทียบชนิดสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก โดย d) เติม SBS และ
e) เติม SEBS
เมือพิจารณาผลของอุณหภูมิทีมีต่อสมบัติการไหลจากความสัมพันธ์ของความหนื ด
และอัตราเครี ยดเฉื อนทีอุณหภูมิต่างๆ ของ PSOSB40 แสดงดังภาพที 28 ส่ วนผลของอุณหภูมิ
ที มี ต่ อ สมบัติ ก ารไหลจากความสัม พัน ธ์ ข องความหนื ด และอัต ราเครี ย ดเฉื อ นที อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ
ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์แสดงในภาคผนวก ก
ซึ งปรากฏแนวโน้มเดียวกับ PSOSB40
พบว่าอุณหภูมิทีเพิมสู งขึนส่ งผลให้ความหนื ดลดลง
เนื องจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ มีพลังงานมากเพียงพอทีจะเอาชนะแรงยึดเหนี ยวระหว่างโมเลกุล
และไหลผ่า นโมเลกุล อื นไปทํา ให้ค วามหนื ด ลดลง ตามความสัมพันธ์ของสมการ Arrhenius
ซึ งเป็ นพฤติกรรมของพอลิเมอร์ โดยทัวไป [ ] โดยอุ ณหภูมิทีเพิมสู งขึนยังคงทําให้พอลิเมอร์
แสดงพฤติกรรมแบบ shear-thinning ดังเดิม
η = AeE/RT
(13)
เมือ η คือ ความหนืด (Pa.s)
E คือ พลังงานกระตุน้ ให้เกิดการไหล (Activation energy for flow)
R คือ ค่าคงทีของแก๊ส
T คือ อุณหภูมิ (K)
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และ A คือ ค่าคงที

Shear viscosity (Pa.s)

10,000
1,000

160 C
170 C

100

180 C

10
1
1

10

100

1,000

10,000

Shear rate (s-1)
ภาพที 28 แสดงผลของอุณหภูมิในการทดสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและ
อัตราเครี ยดเฉือนของ PSOSB40
4.1.4.2 สมการของการไหล
จากค่าความหนื ดทีสัมพันธ์กบั อัตราเครี ยดเฉื อน สามารถใช้สมการของการไหล
มาอธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึงสมการการไหลทีจะนํามาอธิบายผลการทดลองประกอบด้วย
สมการของ Power law (สมการที 4.1) Carreau-Yasuda (สมการที 4.2) และ Cross-Williamson
(สมการที 4.3) ดังต่อไปนี
ߟ ൌ ݉ߛሶ ିଵ
(สมการที 4.1)
Power law
Carreau-Yasuda
Cross-Williamson
เมือ η
Ʉ
ɀ
n
m

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ఎ
ఎబ

ͳ

ൌ

ሶܽ

ሾͳሺߣߛ

ߟ ൌ

ͳെ݊
ሻሿ ܽ

ఎబ

ଵାሺఒఊሶ ሻሺభషሻ

(สมการที 4.2)
(สมการที 4.3)

ความหนืด (Viscosity) (Pa.s)
ความหนืดทีอัตราการเครี ยดเฉือนเป็ นศูนย์ (Zero-shear viscosity) (Pa.s)
อัตราเครี ยดเฉือน (Shear rate) (s-1)
ดรรชนีการไหล (Power law index)
ค่าคงทีการไหล (Consistency coefficient) (Pa.s2)
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ɉ คือ เวลาคลายความเค้น (Relaxation time) (s)
a คือ ค่าคงทีสําหรับสมการ Carreau-Yasuda
ซึ งค่าคงทีต่างๆ เหล่านี สามารถคํานวณได้โดยการแทนค่าความหนื ดและอัตราเครี ยด
เฉื อนทีได้จากการทดลองลงไป โดยค่า n คือ ค่าดรรชนีการไหล (Power law index) บ่งบอกถึง
สมบัติของของไหล โดยทัวไปพอลิเมอร์ หลอมเหลวมีค่า n อยู่ในช่วง 0≤ n≤ 1 ค่า Ʉ
คือความหนื ดของของไหลทีอัตราเครี ยดเฉื อนเท่ากับศูนย์ และค่า λ คือค่า Relaxation time
ซึงบ่งบอกถึงระยะเวลาทีของไหลใช้ในการคลายความเครี ยดเมือมีแรงภายนอกมากระทํา
โดยความสั ม พัน ธ์ ที ได้จ ากสมการต่ า งๆ จะถู ก นํา มาเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล จากการ
ทดลองจริ ง ดังแสดงในภาพที 29

Shear viscosity (Pa.s)

100,000

Experiment

10,000

Power law

1,000
Carreau-Yasuda

100

CrossWilliamson

10
1
1

10

100

Shear rate (s-1)

1,000

10,000

ภาพที 29 แสดงการใช้สมการการไหลในการ fit กับข้อมูลจากการทดลองของ PSOSEB30
ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
โดยการเปรี ยบเทียบความใกล้เคียงกับข้อมูลทีได้จากการทดลองจริ งสามารถพิจารณา
ได้จากค่า Correlation coefficient (r) โดยค่าดังกล่าวจะอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง 1 ซึ งหากค่าดังกล่าว
เท่ากับ 1 หมายความว่าข้อมูลจากสมการการไหลสามารถอธิ บายข้อมูลจริ งจากการทดลองได้
หาก r เท่ากับ 0 คือ ข้อมูลจากสมการการไหลและข้อมูลจริ งไม่มีความสัมพันธ์กนั และหาก r
เท่ากับ -1 หมายถึง ข้อมูลจากสมการการไหลและข้อมูลจริ งเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่า r
จากสมการการไหลต่างๆ แสดงในตารางที 13 ดังต่อไปนี
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ตารางที 13 แสดงค่า r ระหว่างข้อมูลทีได้จากการทดลองจริ งกับข้อมูลทีได้จากสมการการไหล
ของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
สมการ
r
Power law
0.9958
Carreau-Yasuda
0.9999
Cross-Williamson
- 0.5007
เมือพิจารณาค่า r จากตารางที 13 และตารางในภาคผนวก ก พบว่าสมการ
Carreua-Yasuda มีค่า r ใกล้เคียงกับ 1 มากทีสุ ด โดยสมการ Power law สามารถอธิ บาย
พฤติกรรมการไหลแบบนิ วโตเนียน shear-thinnning หรื อ shear thickening ได้เพียงอย่างใด
อย่างหนึง และไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของ พอลิเมอร์หลอมเหลวทีปรากฏพฤติกรรม
การไหลแบบนิ วโตเนียนทีอัตราเครี ยดเฉื อนตํา แต่ปรากฏพฤติกรรมการไหลแบบ shear-thinning
ในช่ ว งอัต ราเครี ย ดเฉื อ นสู ง ได้ ซึ งพฤติ ก รรมการไหลดัง กล่ า วสามารถใช้ส มการ CrossWilliamson และสมการ Carreau-Yasuda
อธิ บายได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามสมการ CrossWilliamson กลับมีค่า r ติดลบนันคือปรากฏความสัมพันธ์เชิงลบกับข้อมูลจากการทดลอง ดังนัน
จึงไม่สามารถใช้สมการ Cross-Williamson อธิ บายพฤติกรรมการไหลได้ ในการทดลองนี สมการ
Carreau-Yasuda จึงใช้อธิบายพฤติกรรมการไหลได้ดีทีสุ ด เนื องจากเป็ นสมการทีทําให้เห็นช่วงของ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมจากแบบนิวโตเนียนเป็ นพฤติกรรมแบบ shear-thinning ได้ชดั เจนทีสุ ด
และการทีไม่ได้กาํ หนดค่า a คงทีจึงทําให้สมการนีสามารถอธิ บายพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์
ได้หลากหลายมากขึน
เนื องจากสมการ Carreau สามารถใช้อธิ บายพฤติกรรมการไหลของพอลิสไตรี น
Off-grade เบลนด์ในช่วงอัตราเครี ยดเฉื อนทีทําการศึกษาได้ดีทีสุ ด ดังนันในงานวิจยั นีจึงใช้สมการ
ดังกล่าวอธิ บายพฤติ กรรมการไหลของวัสดุ โดยสมการดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรที สําคัญ
3
ตัวแปร ได้แก่ ความหนื ดทีอัตราเครี ยดเฉื อนเป็ นศูนย์ (Zero-shear
viscosity; ߟ )
ค่า Characteristic time (ɉ) และค่า Power law index (n) ซึ งค่าของตัวแปรต่างๆ นี
แสดงดังตารางที 14
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ตารางที 14 แสดงค่าคงทีจากสมการ Carreau ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และ
พอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ทีอัตราส่ วนการผสมต่างๆ
ค่าคงทีของ Carreau
ߟ
Impact modifier content (% wt)
อุณหภูมิ
Sample
(°C)
0
20
30
40
HIPS
393,165.34
PSO
18,601.35
160
PSOSB
21,542.74
14,303.32
11,377.16
PSOSEB
7,710.02
14,576.17
25,148.48
HIPS
41,902.43
PSO
5,424.64
170
PSOSB
7,001.52
10,018.31
5,426.61
PSOSEB
6,332.07
16,796.27
10,930.96
HIPS
36,330.66
PSO
2,815.62
180
PSOSB
4,194.97
5,494.44
4,080.73
PSOSEB
3,837.04
6,390.16
9,613.22
ค่าคงทีของ Carreau
ɉ
Impact modifier content (% wt)
อุณหภูมิ
Sample
(°C)
0
20
30
40
HIPS
34.491
PSO
0.338
160
PSOSB
1.137
0.259
0.109
PSOSEB
0.107
0.170
1.079
HIPS
1.144
PSO
0.120
170
PSOSB
0.110
0.114
0.090
PSOSEB
0.091
0.211
0.224
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ค่าคงทีของ Carreau
อุณหภูมิ
Sample
(°C)
HIPS
PSO
180
PSOSB
PSOSEB
ค่าคงทีของ Carreau
อุณหภูมิ
Sample
(°C)
HIPS
PSO
160
PSOSB
PSOSEB
HIPS
PSO
170
PSOSB
PSOSEB
HIPS
PSO
180
PSOSB
PSOSEB

0
0.716
0.089
-

0
0.1837
0.0348
0.0878
0.0348
0.0357
0.1301
-

ɉ
Impact modifier content (% wt)
20
30
0.098
0.078
0.060
0.167
n
Impact modifier content (% wt)
20
30
0.2009
0.0643
0.0068
0.0035
0.0067
0.0155
0.0010
0.0218
0.0712
0.0441
0.0182
0.0998

40
0.192
0.188

40
0.0147
0.2019
0.0829
0.0901
0.2381
0.0957

จากตารางที 14 เมือพิจารณาค่าความหนื ดทีอัตราเครี ยดเฉื อนเป็ นศูนย์ (Zero-shear
viscosity; ߟ ) เป็ นค่าของ shear viscosity ทีอัตราเครี ยดเฉื อนตําๆ ซึงเป็ นสภาวะทีพอลิเมอร์
หลอมเหลวมีการเกียวพันกันและจัดเรี ยงตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบ โดยพบว่า HIPS มีค่า ߟ
สู ง ที สุ ด เนื องจากโมเลกุ ล ของยางบิ ว ตะไดอี น เป็ นโมเลกุ ล ที มี ค วามไม่ เ ป็ นระเบี ย บสู ง ซึ งเกิ ด
อันตรกิริยากับเมทริ กซ์พอลิสไตรี นได้ดี ส่ งผลให้สายโซ่โมเลกุลของ HIPS เกิดการเกียวพันกัน
ได้มากจึงมีค่า ߟ สู งทีสุ ด ส่ วนความหนื ดของพอลิสไตรี นเบลนด์ทีอัตราส่ วนต่างๆ พบว่า
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ทีอัตราส่ วนการผสม 20% โดยนําหนัก ระบบทีเติม SBS จะมีความหนื ดสู งกว่าระบบทีเติม
SEBS เนืองจากพันธะคู่ใน midblock ของ SBS มีความแข็งแรงมากจึงขัดขวางการเคลือนไหวของ
โมเลกุล ทําให้ค่า ߟ สู งกว่าระบบทีเติม SEBS ทีปริ มาณเดียวกัน แต่เมืออัตราส่ วนการผสม
ทีสู งขึน (30-40% โดยนําหนัก) ระบบทีเติม SEBS มีความหนื ดสู งกว่าระบบ SBS เนื องจาก
พอลิเมอร์เบลนด์ดงั กล่าวมีการเกียวพันกันของสายโซ่ของ PS block กับเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Offgrade มากกว่า โดยสังเกตจาก Tg2 ของระบบ SEBS มีค่าสู งกว่า Tg2 ของระบบ SBS และ
จากลักษณะสัณฐานวิทยาของชินงานหลังรับแรงกระแทกยังพบว่ามีความเป็ นเนื อเดียวกันมากกว่า
ระบบ SBS ดังนันจึงทําให้สายโซ่พอลิเมอร์เคลือนไหวได้ยากจึงมี ߟ สู ง โดยค่า ߟ ทีวัดได้
จากสมการของ Carreau ปรากฏแนวโน้มเช่นเดียวกันสําหรับแต่ละอุณหภูมิทีทําการทดสอบ
เมือพิจารณค่า Characteristic time (ɉ) ซึ งเป็ นค่าทีบ่งบอกถึงความรวดเร็ วในการคลายความเค้น
หรื อทีเรี ยกว่า Relaxation time โดยค่า Characteristic time ทีมากนันคือโมเลกุลต้องใช้เวลา
ยาวนานกว่าในการคลายความเค้นเพือกลับสู่ สมดุล จากตารางที 14 พบว่า HIPS มีค่า ɉ
สู งทีสุ ดในแต่ละอุณหภูมิทีทําการทดสอบ เนื องจาก HIPS  มีความหนื ดสู งทีสุ ด โมเลกุลของ
พอลิเมอร์จึงเคลือนไหวได้ยาก ทําให้ตอ้ งใช้ระยะเวลายาวนานเพือคลายแรงเค้นทีได้รับแล้วกลับสู่
สภาวะปกติ ส่ วนพอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์มีค่า ɉ ใกล้เคียง
กัน โดยทีอัตราส่ วนการผสม 20% โดยนําหนัก พบว่าระบบทีเติม SBS มีค่า ɉ  ยาวนานกว่า
ระบบ SEBS เนืองจากในช่วงอัตราเครี ยดเฉื อนตําๆ ระบบทีเติม SBS มีความหนื ดสู งกว่าระบบ
ทีเติม SEBS แต่เมืออัตราเครี ยดเฉื อนสู งขึนความหนืดของระบบทังสองมีค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดง
ในภาคผนวก ก ดังนันสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ ในระบบทีเติม SBS จึงเคลือนไหวได้ยาก
ส่ งผลให้การคลายแรงเค้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าระบบทีเติม SEBS
แต่อย่างไรก็ตาม
เมืออัตราส่ วนการผสมสู งขึน (30-40% โดยนําหนัก) พบว่าค่า ɉจะปรากฏแบบไม่เป็ นแนวโน้ม
ในแต่ละอุณหภูมิ แต่แนวโน้มส่ วนมากพบว่าระบบทีเติม SEBS  มีค่า  ɉ  ยาวนานกว่าระบบ
SBSเนืองจากการเติม SEBS เกิดแรงกระทําอันดีระหว่างสายโซ่ SEBS กับเมทริ กซ์พอลิสไตรี น
Off-grade ส่ งผลให้ระยะเวลาในการคลายแรงเค้นนานขึน
สําหรับค่า Power law index (n) ซึ งเป็ นค่าทีแสดงถึงการตอบสนองต่ออัตราเครี ยด
เฉื อนของวัสดุ จากแนวโน้มการทดสอบในแต่ละอุณหภูมิพบว่าทีอัตราส่ วนการผสม 20%
โดยนําหนัก ระบบ SBS จะมีค่า n สู งกว่าระบบ SEBS เนืองจากโครงสร้างของ SBS มีพนั ธะคู่
ในโครงสร้างจึงจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหลได้ยากส่ งผลให้ความหนื ดไม่เปลียนแปลงตามอัตรา
เครี ยดเฉื อนทีเพิมขึนมากนัก ส่ วนทีอัตราส่ วนการผสมสู ง (40 % โดยนําหนัก) แนวโน้ม
ส่ วนมากพบว่าระบบทีเติม SEBS มีค่า n สู งกว่าระบบ SBS เนื องจากขนาดการรวมกลุ่มและ
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การกระจายตั ว ของอนุ ภ าคที ทํา ให้ จ ั ด เรี ยงตั ว ตามทิ ศ ทางการไหลได้ ย าก ความหนื ด
จึงไม่เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วตามอัตราเครี ยดเฉื อนทีเพิมขึน
4.1.4.3 การศึกษาการบวมตัวทีหัวขึนรูปของพอลิสไตรีนเบลนด์
การศึกษาการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น
Off-grade เบลนด์ โดยทําการทดสอบทีอุณหภูมิและอัตราเครี ยดเฉื อนในช่วงเดียวกับการทดสอบ
สมบัติการไหลในหัวข้อทีผ่านมาคือทีอุณหภูมิ 160, 170 และ 180 องศาเซลเซี ยส และอัตรา
เครี ยดเฉื อนในช่วง 5 ถึง 1,500 s-1 โดยผลการทดลองแสดงดังภาพที 30 ซึงเป็ นการทดสอบ
ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ส่ วนการทดสอบทีอุณหภูมิ 170 และ 180 องศาเซลเซี ยสก็ปรากฏ
แนวโน้มเดียวกันดังแสดงในภาคผนวก ก
สําหรับพฤติกรรมการบวมตัวของพอลิเมอร์ หลอมเหลวเกียวข้องกับการกลับคืนรู ป
ของพอลิ เ มอร์ แ บบอิ ล าสติ ก ภายหลัง การถู ก อัด รี ด ผ่า นหั ว ขึ นรู ป ดัง นันสํา หรั บ การทดสอบ
การบวมตัว ที หั ว ขึ นรู ป ของพอลิ ส ไตรี น เบลนด์ ที อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ จึ ง พบว่ า ระบบที เติ ม SEBS
เกิดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปตํากว่าระบบ SBS
เนื องจากโครงสร้าง midblock
ของ SEBS
มีความเป็ นเส้นตรงสายยาวจึงมีความยืดหยุน่ สู งกว่า midblock ของ SBS ทีประกอบด้วยพันธะคู่
ส่ งผลให้ความยืดหยุ่นของโครงสร้ างลดลง ดังนันความยืดหยุ่นของ midblock ของ SEBS
จึงมีส่วนช่วยในการกลับคืนรู ปของระบบขณะถูกอัดรี ดผ่านหัวขึนรู ปได้มากทีสุ ด โดยการเติม
สารปรับปรุ งความทนต่อแรงกระแทกทังสองชนิดในปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้การบวมตัวทีหัวขึนรู ป
ลดลงอย่างเป็ นแนวโน้มเช่นเดียวกัน
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ภาพที 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉือนและการบวมตัวทีหัวขึนรู ป ณ อุณหภูมิ
160 องศาเซลเซียส
เมือเปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่า HIPS เกิดการบวมตัวใกล้เคียงกับระบบ
พอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ SBS แต่มีการบวมตัวทีตํากว่าแม้ว่าจะมีเฟสยางบิวตะไดอีน
ในโครงสร้างเช่นกัน แต่เนืองจาก HIPS เกิดจากปฏิกิริยาการกราฟต์โคพอลิเมอร์ ไรเซชันทําให้
อันตรกิ ริยาระหว่างเฟสดี จึงคืนรู ปได้ดีกว่าระบบผสมที มีเฟสบิวตะไดอีนใน SBS เป็ นเฟส
กระจายตัวจึงเป็ นอุปสรรคต่อการกลับคืนรู ปของระบบ ส่ วนพอลิสไตรี น Off-grade
มีค่า
การบวมตัว ที หั ว ขึ นรู ป สู ง ที สุ ด เนื องจากพอลิ ส ไตรี นมี ว งเบนซี น เป็ นหมู่ แ ทนที ขนาดใหญ่
จึงขัดขวางการเคลือนทีเพือกลับคืนสู่ รูปร่ างเดิม นอกจากนี ยังพบว่า % Die swell ของ พอลิเมอร์
จะมีค่าเพิมขึนตามอัตราเครี ยดเฉื อน เนื องจากความหนื ดของพอลิเมอร์ ทีลดลงทํา ให้พอลิเมอร์
คลายตัวกลับไปสู่ สภาวะทีมีการเกียวพันกันดังเดิมได้ง่ายขึนจึงเกิดการบวมตัวได้มากขึน โดยที
อัตราเครี ยดเฉื อนสู งกว่า 1,200 s-1 ไม่สามารถวัดค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปได้ เนืองจากพอลิเมอร์
หลอมเหลวเกิดการเสี ยรู ปทรงอย่างไม่เป็ นรู ปแบบ ( gross melt fracture) และเกิดการบิดเบียว
เป็ นเกลียว (helical distorsion) ของพอลิเมอร์หลอมเหลวทีไหลออกจากหัวขึนรู ป ดังแสดงในรู ปที
31
โดยลักษณะดังกล่าวมักเกิ ดกับพอลิเมอร์ ทีมีความเป็ น กิ งก้านเช่ น พอลิสไตรี น หรื อ
พอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (Low-Density Polyethylene; LDPE) เป็ นต้น
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รู ปที 31 แสดงลักษณะการเสี ยรู ปของพอลิเมอร์หลอมเหลวอย่างไม่เป็ นรู ปแบบ (Gross melt
fracture)
นอกจากนี ยัง พบว่ า การบวมตัว ที หั ว ขึ นรู ป ของพอลิ เ มอร์ จ ะมี ค่ า เพิ มขึ นเมื อเพิ ม
อุ ณ หภู มิ เ นื องจากความหนื ด ของพอลิ เ มอร์ ที ลดลงและโมเลกุ ล ของพอลิ เ มอร์ มี พ ลัง งานสู ง
จึงสามารถเคลือนไหวได้ง่าย ทําให้ไม่สามารถกลับสู่ สภาวะทีมีการเกียวพันกันดังเดิม ส่ งผลให้
เกิดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปลดลง ดังแสดงในภาพที 32 จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัว
ทีหัวขึนรู ปและอุณหภูมิทีอัตราเครี ยดเฉื อนคงที 50 s-1 ส่ วนการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของการทดสอบ
ด้วยอัตราเครี ยดเฉือนคงทีอืนๆ แสดงในภาคผนวก ก
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ภาพที 32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปและอุณหภูมิของ HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ทีอัตราส่ วนต่างๆ ทีอัตราเครี ยดเฉื อน
คงที 50 s-1
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ช นิ ด แ ล ะ ป ริ ม า ณ ก า ร เ ติ ม ส า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม ท น
แรงกระแทกต่อสมบัติต่างๆ ของ PS Off-grade พบว่าเมือเติม SEBS 30% โดยนําหนักทําให้
พอลิเมอร์เบลนด์ของพอลิสไตรี น Off-grade มีค่าความทนแรงกระแทกสู งกว่า HIPS ส่ วนสมบัติ
อืนๆ เช่น สมบัติการดึง สมบัติทางความร้อน และสมบัติการไหลใกล้เคียงกับ HIPS จึงเลือก
PSOSEB30 มาศึกษาต่อในงานวิจยั ส่ วนที 2 แต่อย่างไรก็ตามการเติมวัสดุทีมีลกั ษณะคล้ายยาง
ส่ งผลให้วสั ดุเกิดการเสี ยรู ปได้ง่ายขึนและมีความแข็งแรงลดลง ดังนันในงานวิจยั ส่ วนนี จึ งเติม
Organically modified montmorillonite (OMMT) ชนิด Cloisite 15A ซึงเป็ นอนุภาคเคลย์
ทีถูกปรับปรุ งพืนผิวด้วยสารอินทรี ยช์ นิ ดไม่มีขวเพื
ั อเพิมความสามารถในการเข้ากันได้กบั เมทริ กซ์
พอลิสไตรี น Off-grade ของ PSOSEB30 โดยงานวิจยั ส่ วนนีได้ศึกษาพฤติกรรมการคืบ สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความร้อน และสมบัติการไหลของคอมพอสิ ท PSOSEB30 เปรี ยบเทียบกับ
HIPS ซึงประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี
4.2 ผลของปริมาณการเติม OMMT
งานวิจยั ส่ วนนี ศึกษาผลของปริ มาณการเติม OMMT ได้แก่ 1, 2 และ 3%
โดยนําหนัก ต่อสมบัติความทนแรงกระแทก สมบัติความทนต่อการดึง สมบัติทางความร้อน และ
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สมบัติการไหลของคอมพอสิ ท PSOSEB30 ตามสู ตรต่างๆ แสดงดังตารางที 15 และเปรี ยบเทียบ
สมบัติดงั กล่าวกับ HIPS
ตารางที 15 แสดงองค์ประกอบคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
ชินงานสูตรต่างๆ HIPS (% wt)
PS Off-grade
SEBS (% wt)
OMMT (% wt)
(% wt)
HIPS
100
PSO
100
PSOSEB30
70
30
PSOSEB30C1
70
30
1
PSOSEB30C2
70
30
2
PSOSEB30C3
70
30
3
4.2.1 พฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุ
4.2.1.1 ผลของปริมาณการเติม OMMT ทีมีต่อพฤติกรรมการคืบและการคืนตัว
ของวัสดุ
จากการศึกษาพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุดว้ ยการให้แรง 2, 5 และ 8
MPa ซึงอยูใ่ นช่วง linear viscoelasticity ของพอลิสไตรี น Off-grade บริ สุทธิ แสดงความสัมพันธ์
กับเวลาดังปรากฏในภาพที 33
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ภาพที 33 แสดงพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30
และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 เติม OMMT ปริ มาณต่างๆ ด้วยแรงคงที a) 2, b) 5 และ c) 8 MPa
และอุณหภูมิคงที 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
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จากภาพที 33
พบลักษณะการคืบเพียง 2 ขันตอนของกระบวนการเกิดการคืบ
อย่างชัดเจน ซึ งแสดงถึงการเปลียนแปลงรู ปร่ างทันทีทนั ใดของวัสดุ และไม่พบขันตอนที 3
ของพฤติกรรมการคืบซึงแสดงถึงการแตกหักของวัสดุดว้ ยการทดสอบที แรงคงทีทัง 3 ค่า เนืองจาก
เวลาในการรั บ แรงของวัส ดุ ย งั ไม่ ม ากเพี ย งพอที จะทํา ให้ว สั ดุ เ กิ ด การแตกหัก ได้ โดย HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 มีลกั ษณะกราฟการคืบและ
การคืนตัวคล้ายคลึงกัน โดยพอลิสไตรี น Off-grade
มีพฤติกรรมการคืบตําทีสุ ด เนื องจาก
การมีวงเบนซีนเป็ นหมู่แทนทีขนาดใหญ่ทาํ ให้สายโซ่พอลิสไตรี น Off-grade เคลือนผ่านกันได้ยาก
จึงเกิ ดการเปลียนแปลงรู ปร่ างได้น้อย ส่ วน HIPS เกิ ดการคืบสู งกว่าพอลิ สไตรี น Off-grade
เนืองจากการมีพอลิบิวตะไดอีนในโครงสร้าง เมือสังเกตทีแรงกระทํา 5 MPa พบว่า PSOSEB30
เกิดการคืบสู งขึนมากหากเปรี ยบเทียบกับพอลิสไตรี น Off-grade บริ สุทธิ เนื องจากการเติมวัสดุ
ที มี ค วามอ่ อ นนุ่ ม คล้า ยยางส่ ง ผลให้ ว ัส ดุ เ กิ ด การเสี ย รู ปง่ า ยขึ นหากยางดัง กล่ า วยัง ไม่ ผ่ า น
การเชือมขวาง เมือเติม OMMT 2% โดยนําหนัก ลงใน PSOSEB30 สามารถปรับปรุ งพฤติกรรม
การคืบและการคืนตัวของวัสดุได้ โดยสังเกตจากในช่ วง 1,200 วินาทีแรก PSOSEB30 ทีเติม
OMMT 2% โดยนําหนัก มี % Strain ตํากว่าการเติม OMMT 1% และ 3% โดยนําหนัก เนื องจาก
พบการกระจายตัวของ OMMT ในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade มากกว่าปริ มาณการเติม OMMT
อืนๆ โดยสังเกตจากลูกศรสี ขาวทีแสดงถึงการกระจายตัวของอนุ ภาค OMMT และร่ องรอย
การหลุดออกของอนุ ภาค OMMT ดังแสดงในภาพที 34 c) โดยการกระจายตัวทีดีทาํ ให้พืนที
ผิวสัมผัสระหว่าง OMMT และเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade หรื อสายโซ่โมเลกุลของ SEBS
เพิมขึน ชันซิ ลิเกตเหล่านี จึงช่วยขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ พอลิเมอร์ ส่งผลให้วสั ดุเสี ยรู ป
ลดลง ในขณะทีเมือชิ นงานได้รับแรงดึ งชันซิ ลิเกตจะจัดเรี ยงตัวตามทิศทางของแรงดึ งและเกิ ด
โครงสร้างเชือมโยงจากการเกียวพันกันของสายโซ่ พอลิเมอร์ และชันซิ ลิเกต [48]
ส่ วนเวลา
การทดสอบในช่วง 1,200 วินาทีขึนไปเป็ นการทดสอบการคืนตัวของวัสดุและพบว่า PSOSEB30
มีพฤติกรรมการคืนตัวทีดีทีสุ ดเช่นกัน โดยสังเกตจากระยะห่ างของช่วง % Strain ขณะทีวัด
พฤติกรรมการคืบและขณะนําแรงกระทําออก
แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองในงานวิจยั นี พบว่าการเติม OMMT 1% และ 3%
โดยนําหนัก ใน PSOSEB30 ไม่มีส่วนช่ วยปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุ
เนื องจากอนุ ภ าค OMMT
มัก เข้า ไปอยู่ใ นเฟสยางโดยสั ง เกตจากอนุ ภ าคยางขนาดใหญ่
เมือเปรี ยบเทียบกับอนุภาคยางใน PSOSEB30 ทีไม่มีการเติม OMMT [57] และสังเกตจากการพบ
อนุภาค OMMT ในเมทริ กซ์นอ้ ยมากทําให้ OMMT ไม่มีส่วนช่วยขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่
พอลิสไตรี น Off-grade ทีเป็ นเมทริ กซ์ และการที OMMT เข้าไปอยูใ่ นอนุ ภาคยางจํานวนมาก
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เมือวัสดุได้รับแรงกระทําอย่างทันทีทนั ใดทําให้อนุ ภาคยางเกิ ดการฉี กขาดและวัสดุ เสี ยรู ปได้ง่าย
ในที สุ ด [ ] แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามผลของการเติ ม อนุ ภ าคขนาดนาโนเมตรในงานวิ จ ัย นี ปรากฏ
เป็ นแนวโน้มขัดแย้งกับงานวิจยั อื น [47-53] ที พบว่าการเติมอนุ ภาคขนาดนาโนเมตรในปริ มาณ
เพิมขึนจะสามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุได้เพิมขึนอย่างเป็ นแนวโน้ม
เนืองจากในงานวิจยั นีมีการเติมวัสดุทีมีลกั ษณะคล้ายยางซึ งมีความหนื ดสู งกว่าเมทริ กซ์พอลิสไตรี น
Off-grade ส่ งผลให้อนุภาค OMMT จํานวนมากเข้าไปอยูใ่ นอนุภาคยางโดยสังเกตจากลูกศรสี ขาว
ทีชีแสดงตําแหน่งอนุภาค OMMT ในอนุภาคยางและการทีปรากฏอนุภาค OMMT ระหว่างอนุภาค
ยางกับเมทริ กซ์ อีกทังพบการกระจายตัวของอนุภาค OMMT ในเมทริ กซ์นอ้ ยมาก จึงไม่มีส่วนช่วย
ปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุ

ภาพที 34 แสดงการกระจายตัวของอนุภาค OMMT และอนุภาคยาง SEBS ในเมทริ กซ์
พอลิสไตรี น Off-grade ของคอมพอสิ ท PSOSEB30 เมือเติมOMMT ปริ มาณ a) 0%, b) 1%, c) 2%
และ d) 3% โดยนําหนัก ด้วยภาพ SEM ของชินงานทีหักด้วยไนโตรเจนเหลว
กําลังขยาย 5,000 เท่า
นอกจากนี หากพิจารณาถึงความเข้ากันได้ทางเคมี พบว่าพอลิ สไตรี น Off-grade
และ SEBS ไม่มีขวเช่
ั นเดียวกัน อีกทัง OMMT ทีใช้ในงานวิจยั นี ยังเป็ นชนิ ดทีผ่านการปรับปรุ ง
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พืนผิวด้วยสารอินทรี ยท์ ีไม่มีขวั จึงทําให้ OMMT ชนิดนีค่อนข้างไม่มีขวั ดังนันหากพิจารณาถึง
ความเข้ากันได้ทางเคมีจะพบว่า OMMT สามารถกระจายตัวอยูไ่ ด้ทงในเมทริ
ั
กซ์และอนุ ภาคยาง
แต่กลับพบว่า OMMT ส่ วนใหญ่มกั เข้าไปกระจายตัวในเฟสยาง ซึงจากงานวิจยั ของ Fenouillot
และคณะ [ ] กล่าวว่าเมือคอมพอสิ ทอยูใ่ นเครื องอัดรี ด (extruder) อนุภาค clay จะเข้าไปกระจาย
ตัวในเฟสทีมีจุดหลอมเหลวตํากว่า ซึง Poly(ethylene-co-octene) (EOC) มีจุดหลอมเหลวตํากว่า
Polypropylene (PP) ดังนัน clay จึงมีแนวโน้มทีจะกระจายตัวในเฟส EOC ซึงหลอมเหลวก่อน
PP
4.2.1.2 ผลของแรงในการทดสอบทีมีต่อพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุ
จากพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุในภาพที 35 เมือวัสดุได้รับแรงกระทํา
คงทีทีแตกต่างกัน 3 ค่า ได้แก่ 2, 5 และ 8 MPa ณ อุณหภูมิคงที 30 องศาเซลเซียส พบว่า
เมื อวัส ดุ ไ ด้รั บ แรงกระทํา เพิ มขึ นส่ ง ผลให้ เ กิ ด การคื บ สู ง ขึ นและเกิ ด การคื น ตัว ลดลง นันคื อ
การทดสอบด้ว ยแรงสู ง สามารถทํา ให้ ว ัส ดุ แ ตกหั ก ได้เ ร็ ว ขึ น โดยเมื อพอลิ เ มอร์ ต ้า นทาน
ต่ อแรงภายนอกที กระทํา ในทิ ศ ทางเดี ย ว โมเลกุ ลหรื อ สายโซ่ สันๆ จะถูก กระตุ น้ และเริ มเกิ ด
การเคลือนทีของสายโซ่โมเลกุลเหล่านัน

ภาพที 35 แสดงผลของแรงทีมีต่อพฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของ a) HIPS, b) พอลิสไตรี น
Off-grade, c) PSOSEB30, คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 เมือเติม OMMT d) 1%, e) 2% และ f) 3%
โดยนําหนัก ตามลําดับ
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โดยการเคลือนทีของโมเลกุลแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทที 1 เกิดจาก
การเปลียนแปลงความยาวพันธะและมุมภายในสายโซ่ พอลิเมอร์ เมือนําแรงออกการเปลียนแปลง
ในสายโซ่โมเลกุลเหล่านีจะเกิดการคืนตัวไปสู่ สภาวะเริ มต้นทันที ประเภทที 2 คือสายโซ่โมเลกุล
เกิดการยืดออก ดังนันเมือนําแรงออกสายโซ่ โมเลกุลเหล่านันจะต้องใช้เวลาในการผ่อนคลายแรง
ที ได้รับเพือกลับสู่ รูปร่ างเดิ ม ดังนันการเปลี ยนแปลงประเภทนี ต้องใช้เวลานานเพือคลายแรง
ส่ วนประเภทที 3 การเปลียนแปลงรู ปร่ างของวัสดุเกิดจากการเลือนผ่านกันของสายโซ่ ซึ งเมือ
นําแรงออกสายโซ่ทีเลือนผ่านกันเหล่านันจะไม่สามารถกลับสู่ รูปร่ างในสภาวะเริ มต้นได้ส่งผลให้
วัสดุเกิดการเสี ยรู ปอย่างถาวร ดังนันเมือวัสดุได้รับแรงกระทําสู งมาก แรงกระทําเหล่านันจะส่ งผล
ต่อการเคลือนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์อย่างมาก โดยเฉพาะการถูกดึงยืดและการเลือนผ่านกันของ
สายโซ่พอลิเมอร์ ดังนันการทดสอบพฤติกรรมการคืบโดยใช้แรงมากสามารถเร่ งให้เกิดการเสี ยรู ป
จากการคืบของวัสดุส่งผลให้วสั ดุเกิดความเสี ยหายได้ [ ]
4.2.2 ผลของปริมาณการเติม OMMT ทีมีต่อสมบัติเชิงกล
4.2.2.1 ผลของปริมาณการเติม OMMT ทีมีต่อสมบัติความทนแรงกระแทก
จากการศึกษาความทนแรงกระแทกพบว่าพอลิสไตรี น Off-grade
มีค่าความทน
แรงกระแทกตําทีสุ ดเนืองจากพอลิสไตรี นเป็ นพลาสติกทีมีความแข็งเปราะ แต่เมือเติม SEBS 30%
โดยนําหนักในพอลิสไตรี น Off-grade
ทําให้ค่าความทนแรงกระแทกสู งขึนเนื องจาก SEBS
เป็ นพอลิ เมอร์ เส้นตรงสายยาวจึ งมีความยืดหยุ่นสู ง ทําให้ดูดซับพลังงานจากการกระแทกได้ดี
แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามเมื อเติ ม OMMT
ในทุ ก ปริ ม าณส่ ง ผลให้ค่ า ความทนแรงกระแทกลดลง
เมือเปรี ยบเทียบกับ PSOSEB30 ทีไม่มีการเติม OMMT
แต่ทงนี
ั หากเติม OMMT ไม่เกิน 2%
โดยนําหนักลงใน PSOSEB30 จะยังทําให้คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 มีค่าความทนแรงกระแทก
สูงกว่า HIPS ดังแสดงในภาพที 36

Impact strength (kJ/m2)
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ภาพที 36 แสดงค่าความทนแรงกระแทกของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม OMMT ต่างๆ
การเติม OMMT ใน PSOSEB30 ทําให้ค่าความทนแรงกระแทกของคอมพอสิ ทตําลง
เนื องจากการเติมอนุ ภาคทีมีความแข็ง เช่น OMMT เป็ นการขัดขวางการเคลือนไหวของโมเลกุล
ส่ งผลให้ความยืดหยุน่ ของวัสดุลดลง ดังนันวัสดุจึงมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากการ
กระแทกได้ลดลง ส่ งผลให้ค่าความทนแรงกระแทกลดลงตามปริ มาณการเติม OMMT ทีเพิมขึน
นอกจากนี การเติม OMMT ลงใน PSOSEB30
ส่ งผลให้อนุ ภาคยางมีขนาดใหญ่ขึนเนื องจาก
อนุภาค OMMT เข้าไปอยูใ่ นเฟสยางดังกล่าวเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ก็มีอนุภาค OMMT ทีกระจายอยู่
ระหว่างเฟสยางและเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade บ้าง ดังแสดงในภาพที 34 สื บเนืองมาจาก
อนุภาคเฟสยางมีขนาดใหญ่ขึน เมือได้รับพลังงานการกระแทกจึงเกิดเป็ นช่องว่างขนาดใหญ่ทาํ ให้
วัสดุเสี ยรู ป อีกทังอนุ ภาค OMMT ทีอยู่ระหว่างเฟสยางและเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade
ส่ งผลให้วสั ดุเกิดการแตกหักอย่างรวดเร็ วเมือได้รับแรงกระทําเพียงเล็กน้อย [70, 71]
4.2.2.2 ผลของปริมาณ OMMT ทีมีต่อสมบัติการดึง
จากความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทําและระยะยืดดังแสดงในภาพที 37
พบว่า
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม OMMT ต่างๆ ยังคงเป็ นวัสดุทีมีความเหนี ยว
คล้ายคลึงกันและคล้ายคลึงกับพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ และ HIPS

89

ภาพที 37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress กับ strain ของของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade,
PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
เมือพิจารณาค่าความต้านแรงดึ งในภาพที 38
พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade
มีค่าความต้านแรงดึงสู งสุ ดเป็ น 41.88 MPa เนื องจากพลาสติกพอลิสไตรี นเป็ นพลาสติกทีมี
ความแข็งเปราะ ส่ วนการเติมอนุ ภาคทีมีความอ่อนนิ มลงในเมทริ กซ์ทีมีความแข็งเปราะส่ งผลให้
ค่าความต้านแรงดึงลดลงเป็ น 21.87 MPa และเมือเติมอนุภาค OMMT ส่ งผลให้วสั ดุมีค่าความต้าน
แรงดึงลดลงเล็กน้อยเนืองจาก OMMT กระจายตัวไม่ดีส่งผลให้ความสามารถในการถ่ายโอนแรง
ลดลง อีกทัง OMMT เหล่านันยังมักกระจายในเฟสยางจึงไม่มีส่วนช่วยรับแรงกระทําโดยตรง
ค่าความต้านทานแรงดึ งจึ งลดลง แต่อย่างไรก็ตามการเติม OMMT
ปริ มาณแตกต่างกัน
ไม่ส่งผลให้ค่าความต้านแรงดึงต่างกันมากนัก โดยการเติมอนุ ภาค OMMT 1, 2 และ 3%
โดยนําหนักลงใน PSOSEB30 มีค่าความต้านแรงดึงเป็ น 17.70, 16.44 และ 19.25 MPa ตามลําดับ

Tensile strength at break (MPa)
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ภาพที 38 แสดงค่าความต้านแรงดึงของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
สําหรับการเติม OMMT 2% โดยนําหนัก ลงใน PSOSEB30 แล้วสามารถปรับปรุ ง
พฤติ ก รรมการคื บ และการคื น ตั ว ของวัส ดุ ไ ด้ ดี แต่ เ มื อทดสอบสมบั ติ ก ารดึ ง กลั บ มี ค่ า
ความต้านแรงดึงตํากว่าการเติม OMMT 1% และ 3% โดยนําหนัก เล็กน้อย อาจเนื องจากการ
ทดสอบสมบัติการดึงมีการให้แรงอย่างต่อเนื อง เมือวัสดุได้รับแรงกระทําเฟสยางจะรับแรงกระทํา
ดังกล่าวก่อนถ่ายโอนให้เมทริ กซ์ และเนื องจากอนุภาคยางใน PSOSEB30C2 มีขนาดใหญ่กว่า
อนุภาคยางของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม OMMT อืนๆ การรับแรงอย่าง
ต่ อ เนื องจึ ง ทํา ให้อ นุ ภ าคยางเหล่ า นันถู ก ดึ ง ยื ด มาติ ด กัน และเกิ ด การรวมกลุ่ ม เป็ นอนุ ภ าคยาง
ขนาดใหญ่ ขึ น (วงกลมสี ด าํ ) จึ ง เปรี ย บเสมื อ นศู น ย์ร วมแรงส่ ง ผลให้ ว สั ดุ แ ตกหั ก ได้ง่ า ยขึ น
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ P.L. Teh และคณะ [ ] กล่าวว่าการแตกหักของชิ นงานภายใต้
การทดสอบสมบัติแรงดึงเกิดจากการรวมกลุ่มของช่องว่างซึ งเกิดจากการรวมกลุ่มของอนุ ภาคยาง
ดังแสดงในภาพที 39 b) และ ภาพที 39 c) เป็ นชินงานทีผ่านการกําจัดอนุ ภาคยางออกด้วย
ตัวทําละลาย n-Heptane เมือใช้คลืนอัลตร้าโซนิก โดยหลุมสี ดาํ ในภาพที 39 c) แสดงถึงการหลุด
ออกของอนุ ภ าคยางจะเห็ น ว่ า อนุ ภ าคยางเกิ ด การรวมกลุ่ ม เป็ นอนุ ภ าคขนาดใหญ่ จ าํ นวนมาก
โดยการรวมกลุ่มของอนุภาคเกิดเป็ นศูนย์รวมแรงส่ งผลให้วสั ดุแตกหักได้เร็ วขึน
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ภาพที 39 แสดงภาพ SEM ของชินงานทีผ่านการดึงยืด โดย a) PSOSEB30 b) PSOSEB30C2
ทีกําลังขยาย 5,000 เท่า ส่ วน c) PSOSEB30C2 ทีกําลังขยาย 2,500 เท่า และชินงานผ่านกระบวนการ
กัดผิวเพือกําจัดเฟส SEBS
ส่ วนการเติม OMMT 1% และ 3% โดยนําหนัก ลงใน PSOSEB30 ให้ค่าความต้าน
แรงดึงสู ง เนืองจากอนุภาคยางในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade ทีปริ มาณการเติม OMMT 1%
โดยนําหนัก มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคยางในเมทริ กซ์พอลิสไตรี นเมือเติม OMMT 2% โดยนําหนัก
อีกทังอนุ ภาคยางขนาดเล็กเหล่านันยังกระจายตัวได้ดีจึงสามารถรับแรงกระทําทีถูกถ่ายโอนมาได้ดี
ส่ วนปริ มาณการเติม OMMT 3% โดยนําหนัก พบว่าวัสดุค่อนข้างมีความเป็ นเนื อเดียวกัน
จึงรับแรงกระทําทีถูกถ่ายโอนมาได้ดี ดังแสดงในภาพที 40 และสอดคล้องกับผลจากการทดสอบ
ด้วยเทคนิค XRD ในภาพที 41 และตารางที 16 พบว่า Cloisite 15A บริ สุทธิ ปรากฏ intensity
ทีค่า 2Ʌ เท่ากับ 2.538° และ 6.752° คิดเป็ นระยะห่ างระหว่างชันซิ ลิเกตได้เท่ากับ 3.48 และ 1.31
นาโนเมตร ตามลําดับ โดยค่า 2Ʌ เท่ากับ 6.752° แสดงถึง montmorillonite ทียังไม่ถูกปรับปรุ ง
พืนผิว ด้ว ยสารอิ นทรี ย ์ ซึ งสอดคล้องกับค่าระยะห่ างระหว่างชันซิ ลิเกตของ Cloisite 15A
ในงานวิจยั ของ Keun-byoung Yoon และคณะ [ ] แต่เมือเติม OMMT 3% โดยนําหนักลงใน
PSOSEB30 ส่ งผลให้ค่า 2Ʌ เลือนไปทางซ้ายมือ โดยค่า 2Ʌ เท่ากับ 2.492° คิดเป็ นระยะห่ าง
ระหว่างชันซิลิเกตได้เท่ากับ 3.55 นาโนเมตร เมือเปรี ยบเทียบกับ Cloisite 15A บริ สุทธิจะเห็นว่า
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ระยะห่ างระหว่างชันซิ ลิเกตเพิมขึน แสดงถึงโครงสร้างของคอมพอสิ ทแบบ intercalated ทําให้
พืนทีผิวสัมผัสระหว่างชันซิลิเกตกับเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade หรื ออนุภาคยาง SEBS เพิมขึน
จึ ง เกิ ด แรงกระทํา ระหว่ า งกัน ได้ดี ขึ นวัส ดุ จึ ง สามารถถ่ า ยโอนแรงกระทํา ระหว่ า งกัน ได้ดี ขึ น
การเติม OMMT 3% โดยนําหนักจึงให้ค่าความต้านแรงดึงสู งกว่าการเติม OMMT ปริ มาณอืนๆ
ส่ วนการเติม OMMT 1% และ 2% โดยนําหนัก ใน PSOSEB30 ปรากฏการเลือนของค่า 2Ʌ
ไปทางขวามือ คือ 2Ʌ ที 2.590° และ 2.730° คิดเป็ นระยะห่ างระหว่างชันซิ ลิเกตเท่ากับ 3.41
และ 3.24 นาโนเมตร ตามลําดับ นันคือเกิดโครงสร้างของชันซิ ลิเกตคอมพอสิ ทแบบ tactiod
คือชันซิ ลิเกตเกิ ดการรวมกลุ่มกันจึ งเปรี ยบเสมือนเป็ นศูนย์รวมแรงทําให้วสั ดุ แตกหักได้เร็ วขึน
เมือได้รับแรงดึงยืด โดยเหตุผลทีการเติม OMMT 1 และ 2% โดยนําหนัก ไม่ทาํ ให้ชนซิ
ั ลิเกตของ
OMMT เป็ นแบบ intercalated เช่นเดียวกับการเติม OMMT 3% โดยนําหนัก เนื องจากการเติม
OMMT ปริ มาณเพิมขึน ทําให้ความหนื ดของระบบสู งขึน ส่ งผลให้แรงเฉื อนในระหว่างการผสม
สู งขึนเช่นกัน ดังนันการรวมกลุ่มของ OMMT จึงเกิดการแตกออกและทําให้เกิดระยะห่ างระหว่าง
ชันซิลิเกตทีเพิมขึน โดยสอดคล้องกับผลการทดลองในงานวิจยั ของ Asma Yasmin และคณะ[ ]
กล่าวว่า เมือเติม clay เพิมขึนส่ งผลให้ความหนื ดสู งขึน จึงทําให้เกิดแรงเฉื อนในระบบเพิมขึน
ส่ งผลให้ระยะห่ างระหว่างชันซิลิเกตเพิมขึน แต่เมือเปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่าการเติม OMMT
ทุกปริ มาณส่ งผลให้วสั ดุมีค่าความต้านแรงดึงตํากว่า HIPS (27.72 MPa) เนื องจาก OMMT
ส่ ว นใหญ่ ก ระจายตัว ในเฟสยาง โดยสั ง เกตจากขนาดอนุ ภ าคที ใหญ่ ขึ นและอนุ ภ าค OMMT
เหล่านันกระจายตัวไม่ดี (จากผล XRD) เมือได้รับแรงกระทําชันซิ ลิเกตในเฟสยางเหล่านันจะเป็ น
ศูนย์รวมแรงโดยเกิดเป็ นช่องว่างขนาดใหญ่ในเฟสยางจนวัสดุแตกหักในทีสุ ด

93

ภาพที 40 แสดงการกระจายตัวของอนุภาคยางในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade ของ
คอมพอสิ ท PSOSEB30 เมือเติม OMMT a) 1%, b) 2% และ c) 3% โดยนําหนัก ด้วยภาพ SEM
กําลังขยาย 1,000 เท่า

Relative intensity

Cloisite 15A
PSOSEB30C1
PSOSEB30C2
PSOSEB30C3
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2theta (deg)
ภาพที 41 แสดง XRD pattern ของ Cloisite 15A, คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีเติม OMMT
ปริ มาณต่างๆ
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ตารางที 16 แสดงระยะห่างระหว่างชันซิลิเกตของ Cloisite 15A, คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีเติม
OMMT ปริ มาณต่างๆ จาก XRD pattern
Sample
2ી (degree)
d-spacing (nm)
Cloisite 15A
2.538, 6.752
3.48, 1.31
PSOSEB30C1
2.578
3.42
PSOSEB30C2
2.674
3.30
PSOSEB30C3
2.484
3.55
เมือพิจารณาผลของปริ มาณ OMMT ต่อค่ามอดุลสั ของยังของ PSOSEB30 เปรี ยบเทียบ
กับ HIPS และ PS Off-grade ในภาพที 42 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade มีค่ามอดุลสั ของยัง
สูงทีสุ ดเนืองจากพอลิสไตรี นเป็ นพลาสติกทีมีความแข็งเปราะ แต่เมือเติมอนุภาคทีมีความนิ ม เช่น
อนุภาคอิลาสโตเมอร์ ลงในเมทริ กซ์ทีมีความแข็งเปราะ ทําให้ค่ามอดุลสั ของยังลดลง เป็ น 601.03
MPa จากค่ามอดุลสั ของยังของพอลิสไตรี น Off-grade 946.15 MPa แต่อย่างไรก็ตามเมือเติม
OMMT ปริ มาณ 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก ลงใน PSOSEB30 ส่ งผลให้ค่ามอดุลสั ของยังเพิมขึน
เล็กน้อยเป็ น 695.89, 650.47 และ 692.29 MPa ตามลําดับ เนืองจากอนุภาค OMMT เป็ นอนุภาค
ทีมีความแข็งจึงมีอิทธิพลในการเสริ มแรงและรับแรงจากการดึงยืดทีถ่ายโอนมาได้ดี
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ภาพที 42 แสดงค่ามอดุลสั ของยังของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
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แต่อย่างไรก็ตามจากภาพ SEM พบว่าอนุภาค OMMT ส่ วนใหญ่เข้าไปอยูใ่ นอนุภาคยาง
และจากผล XRD

พบว่าอนุ ภาค OMMT กระจายตัวไม่ดีนักจึ งมีอิทธิ พลในการเสริ มแรง

ไม่มากนัก ดังนันจึงพบว่าปริ มาณการเติม OMMT

ทีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อค่ามอดุลสั ของยัง

มากนัก ส่ วนการเติม OMMT 1% และ 3% โดยนําหนักใน PSOSEB30 ทําให้ค่ามอดุลสั ของยัง
สู งกว่าการเติม OMMT 2% โดยนําหนัก เนื องจากในกรณี การเติม OMMT 1% โดยนําหนัก
พบอนุ ภาคยางขนาดเล็กและกระจายตัวค่อนข้างสมําเสมอจึงสามารถรับแรงกระทําจากการดึงยืด
ทีถูกถ่ายโอนมาได้ดี

ส่ วนการเติม OMMT 3% โดยนําหนัก วัสดุค่อนข้างเป็ นเนื อเดียวกัน

จึงสามารถรับแรงกระทําจากการดึงยืดทีถูกถ่ายโอนมาได้ดีส่งผลให้ค่ามอดุลสั ของยังสู ง ดังแสดง
ในภาพที 40

แต่อย่างไรก็ตามกรณี การเติม OMMT 2% โดยนําหนัก ลงใน PSOSEB30 มีค่า

มอดุลสั ของยังตําทีสุ ดเนื องจากเมือได้รับแรงดึงต่อเนื องอนุ ภาคยางจะเกิดการรวมกลุ่มเป็ นอนุ ภาค
ขนาดใหญ่ จึ ง แสดงพฤติ ก รรมของยางออกมาเด่ น ชัด ขึ นนันคื อ ยางมี ค่ า มอดุ ล ัส ของยัง ที ตํา
ดังแสดงในภาพที 39 แต่อย่างไรก็ตามการเติม OMMT ทําให้คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 มีค่า
มอดุลสั ของยังใกล้เคียงกับ HIPS แต่ตากว่
ํ า HIPS เล็กน้อย เนืองจากอนุภาค OMMT ส่ วนมาก
เข้าไปอยูใ่ นเฟสยางจึงมีอิทธิพลในการเสริ มแรงในเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade ลดลง
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ภาพที 43 แสดงเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
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เมือพิจารณาเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดในภาพที 43 พบว่าพอลิไสตรี น Off-grade
มีเปอร์ เซ็ นต์การยืด ณ จุดขาดตําที สุ ด เนื องจากวงเบนซี นซึ งเป็ นหมู่แทนที ขนาดใหญ่ทาํ ให้
ขัดขวางการเลือนผ่านกันของสายโซ่ เมือเติมอนุภาคทีมีความนิ ม เช่น อนุภาค SEBS ทําให้วสั ดุ
ยืดตัวได้เพิมขึนก่อนแตกหัก อีกทังภาพที 21 พบว่าอนุภาค SEBS เกิดการรวมกลุ่มจึงขัดขวาง
การเลือนผ่านกันของสายโซ่ ได้ลดลง เมือเปรี ยบเทียบกับการเติมอนุ ภาค OMMT
พบว่า
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 เกิดการดึ งยืดได้ลดลง เนื องจากพบการกระจายตัวของทังอนุ ภาค
SEBS และอนุภาค OMMT จึงมีส่วนช่วยขัดขวางการเลือนผ่านกันของสายโซ่มากขึน จึงส่ งผลให้
วัสดุเกิดการดึงยืดได้ลดลง โดยการเติม OMMT ในปริ มาณ 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก ทําให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด เป็ น 83.54%, 96.77% และ 89.56% เมือเปรี ยบเทียบกับ PSOSEB30
มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด เป็ น 103.44%
โดยหากเปรี ยบเทียบกับคอมพอสิ ทของ
PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม OMMT ต่างๆ พบว่า PSOSEB30C2 มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ
จุดขาดใกล้เคียงกับ PSOSEB30 เนื องจากการรวมกลุ่มของอนุ ภาคยางทําให้เกิดการขัดขวาง
การเลือนผ่านกันของสายโซ่พอลิสไตรี น Off-grade ได้มากขึน ส่ วนการเติม OMMT 1% และ
3% โดยนําหนัก พบว่าอนุภาคยางกระจายตัวค่อนข้างสมําเสมอ จึงขัดขวางการเลือนผ่านกัน
ของสายโซ่พอลิสไตรี น Off-grade โดยเมือเปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่าการเติม OMMT ปริ มาณ
ต่างๆ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดสู งกว่า HIPS เนื องจากโครงสร้างของ HIPS เกิดจาก
ปฏิ กิ ริ ยากราฟต์ โ คพอลิ เ มอร์ ไ รเซชัน ดัง นั นอัน ตรกิ ริ ยาระหว่ า งสายโซ่ พ อลิ ส ไตรี นและ
พอลิบิวตะไดอีนจึงช่วยลดการเลือนผ่านกันของสายโซ่ได้ดีกว่าระบบพอลิเมอร์เบลนด์
4.2.3 การศึกษาสมบัติทางความร้ อนของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
4.2.3.1 ผลของอนุภาค OMMT ทีมีต่อความเข้ ากันได้ ของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
เมือศึกษาอิทธิพลของ OMMT ทีมีต่อความเข้ากันได้ของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
โดยสังเกตจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิ Tg ดังแสดงในภาพที 44 และตารางที 17
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ภาพที 44 แสดง DSC thermograms ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
ตารางที 17 แสดงการเปลียนแปลงอุณหภูมิ Tg จาก DSC thermograms ของ HIPS, พอลิสไตรี น
Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
Sample
Tg1 (°C)
Tg2(°C)
HIPS
99.39
PS Off-grade
91.56
Neat SEBS
-55.41
71.58
PSOSEB30
-54.63
98.61
PSOSEB30C1
-55.00
89.98
PSOSEB30C2
-54.99
91.82
PSOSEB30C3
-55.07
93.32
จากตารางที 17 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade ปรากฏอุณหภูมิ Tg ที 91.56
องศาเซลเซียส ส่ วน SEBS บริ สุทธิ ปรากฏ Tg 2 ค่า คือ Tg1 ที -55.41 องศาเซลเซียส
แสดงถึงส่ วนของ EB block ใน SEBS และ Tg2 ที 71.58 องศาเซลเซี ยส แสดงถึงส่ วนของ
PS block ใน SEBS เมือเติม SEBS 30% โดยนําหนักลงในพอลิสไตรี น Off-grade ก็ปรากฏ Tg
2 ค่า เช่นกัน คือ -54.63 องศาเซลเซียส ซึ งแสดงถึงส่ วนของ EB block ใน SEBS นันคือ
ไม่เกิดแรงกระทําระหว่าง EB block และเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade เนื องจากไม่มี
การเปลียนแปลงของค่า Tg1 ซึงแสดงถึงเฟสทีมีความอ่อนนิ มของอิสลาสโตเมอร์ ส่ วนการปรากฏ
ของค่า Tg2 ที 98.61 องศาเซลเซี ยส แสดงถึงความเข้ากันได้ระหว่าง PS block ใน SEBS และ
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เมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade และเมือเติม OMMT ปริ มาณต่าง ๆ ก็ปรากฏ Tg 2 ค่า เช่นกัน
โดย Tg1 ของการเติม OMMT 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก ใน PSOSEB30 มีค่าเป็ น -55.00, -54.99
และ -55.07 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดย Tg1 เหล่านีมีค่าใกล้เคียงกันและใกล้เคียงกับค่า Tg1
ของ EB block ใน SEBS แสดงถึงการเติม OMMT ปริ มาณต่างๆ ไม่ส่งเสริ มความเข้ากันได้
ระหว่าง EB block ใน SEBS กับเมทริ กซ์พอลิสไตรี น Off-grade ส่ วน Tg2 ของการเติม OMMT
1, 2 และ 3% โดยนําหนักใน PSOSEB30 มีค่าเป็ น 89.98, 91.88 และ 93.37 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ โดยหากเปรี ยบเทียบค่า Tg2 ของ PSOSEB30 พบว่า Tg2 ของคอมพอสิ ทเหล่านันมีค่า
ลดลง โดยคาดว่าอาจจะเกิดจากการทีสารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ งพืนผิว OMMT
แพร่ ออกมา
จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น plasticizer สําหรับ SEBS และเมทริ กซ์ ส่ งผลให้ค่า Tg2 ลดลง [ ]
4.2.3.2 ผลของอนุภาค OMMT ทีมีต่อการสลายตัวทางความร้ อนของคอมพอสิ ทของ
PSOSEB30
การศึกษาการสลายตัวทางความร้อนของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30
และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน แสดงดังกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
นําหนักทีเปลียนแปลงกับอุณหภูมิดงั ภาพที 45 และตารางที 18

ภาพที 45 แสดง TGA thermograms ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
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ตารางที 18 แสดงอุณหภูมิการเริ มสลายตัว (Onset degradation temperature) และอุณหภูมิ
การสลายตัวสูงสุ ด (Degradation temperature) ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30
และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
Onset degradation
Degradation
Residue (%wt)
Sample
temperature (°C)
temperature (°C)
HIPS
397.84
424.55
0.91
PSO
317.78
357.95
4.51
Neat SEBS
360.30
418.00
0.83
PSOSEB30
408.36
426.55
0.63
PSOSEB30C1
408.06
428.10
1.40
PSOSEB30C2
411.37
431.57
2.11
PSOSEB30C3
412.23
433.22
3.33
จากภาพที 45 และตารางที 18 พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade มีอุณหภูมิการเริ มสลายตัว
(Onset degradation temperature) และอุณหภูมิการสลายตัวสู งสุ ด (Degradation temperature)
เป็ น 317.78 และ 357.95 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เมือเติม SEBS 30% โดยนําหนัก สามารถ
เพิมความเสถียรทางความร้อนให้กบั พอลิสไตรี น Off-grade ได้ เนื องจาก SEBS บริ สุทธิ
มีอุณหภูมิการเริ มสลายตัวทางความร้อนและอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู งสุ ดเป็ น 360.30
และ 418.00
องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ ซึ งเป็ นอุณหภูมิสู งกว่าอุณหภูมิการเริ มสลายตัว
ทางความร้อนและอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู งสุ ดของพอลิสไตรี น Off-grade ดังนัน
PSOSEB30 จึงมีความเสถียรทางความร้อนสูงขึน โดยมีอุณหภูมิการเริ มสลายตัวทางความร้อนและ
อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้ อนสู งสุ ดเป็ น 408.36 และ 426.55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
โดยเมือเติม OMMT พบว่าทังอุณหภูมิการเริ มสลายตัวทางความร้อนและอุณหภูมิการสลายตัว
ทางความร้ อนสู งสุ ด มี ค่า เพิมขึ น โดยอุ ณ หภู มิการเริ มสลายตัว ทางความร้ อ นเมื อเติ ม OMMT
ในปริ มาณ 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก มีค่าเป็ น 408.06, 411.37 และ 412.32 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ ส่ วนอุณหภูมิการสลายตัวสู งสุ ดเมือเติม OMMT 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก มีค่าเป็ น
428.10, 431.57 และ 433.22 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิการสลายตัวสู งสุ ด
ของ PSOSEB30 ดังทีปรากฏชัดเจนว่าการเติม OMMT
ทุกปริ มาณสามารถเพิมความเสถียร
ทางความร้อนให้กบั PSOSEB30 ได้ โดยสังเกตจากอุณหภูมิการเริ มสลายตัวทางความร้ อนและ
อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู งสุ ดทีเพิมสู งขึน เนืองจากชันซิ ลิเกตของ OMMT สามารถ
แพร่ มาทีพืนผิวชินงานเป็ นชันปกคลุมเพือขัดขวางการปลดปล่อยแก๊สอันเนื องมาจากการสลายตัว
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ทางความร้อนของพอลิสไตรี น Off-grade ตลอดจนสายโซ่โมเลกุลของ SEBS และสารอินทรี ยท์ ีใช้
ในการปรับปรุ งพืนผิว OMMT
นอกจากนี แล้ว ชันซิ ลิเกตของ OMMT ทีพืนผิวชิ นงาน
ยังช่ วยป้ องกันความร้ อนไม่ ใ ห้ส่งผ่านมาสู่ ภายในผิวชิ นงานมากนัก แต่ อย่างไรก็ตามอนุ ภ าค
OMMT ในงานวิจยั นี ไม่สามารถเพิมความเสถียรทางความร้อนของวัสดุได้มากนัก เนื องจาก
การกระจายตัวทีไม่ดีส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการขัดขวางการปลดปล่อยแก๊สสู่ ผิวชิ นงานลดลง
โดยงานวิจยั ของ A. Leszczyn´ska
และคณะ [ ] กล่าวว่าการสลายตัวทางความร้อนของ
พอลิสไตรี นและ SEBS เป็ นการตัดขาดสายโซ่ แบบสุ่ ม โดยมักจะตัดขาดสายโซ่ ในตําแหน่ ง
Ⱦ-scission
หรื อเรี ยกว่าการเกิด depolymerization จะได้ผลิตภัณฑ์เป็ นมอนอเมอร์ ไดเมอร์
ไตรเมอร์ หรื อพอลิสไตรี นสายสัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ J.M. Cervantes-UC และคณะ
[ ] รายงานการสลายตัวของ OMMT ชนิด cloisite 15A จะเกิดขึนทีอุณหภูมิ 345 และ 427
องศาเซลเซียส ได้ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวเป็ นนํา แอลเคน แอลคีน แอลดีไฮด์ คาร์ บอกซิ ลิก
และเอมีน โดยกลไกการสลายตัวทางความร้อนของสารอินทรี ยท์ ีใช้ปรับปรุ งพืนผิว cloisite 15A
มักเกิดผ่านปฏิกิริยา Hoffmann elimination และปฏิกิริยา SN2 nucleophilic substitution
โดยเมือมีการเปลียนแปลงอุณหภูมิคลอไรด์ไอออน (Cl- ) ซึ งมีอิเล็กตรอนมาก (nuclephile) จะเข้า
จับกับ R4N+ แล้วเกิดผลิตภัณฑ์เป็ น R3N และ RCl ส่ วนปฏิกิริยา Hoffmann elimination มักเกิด
ในกรณี ทีมีประจุ ลบ เช่ น ไฮดอกไซด์ โดยไฮดรอกไซด์ดังกล่าวจะจับกับอะตอมไฮโดรเจน
ทีตําแหน่ง Ⱦ-carbon ของ quaternary ammonium ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์เป็ นโอเลฟิ นและเอมีน
ตติยภูมิ ดังแสดงในภาพที 46

(a)

ภาพที 46 แผนภาพแสดง a) ปฏิกิริยา Hoffmann elimination [77] และ b) ปฏิกิริยา SN2
nucleophilic substitution [76]
นอกจากนี ยังพบว่าปริ มาณเถ้าทีหลงเหลือจากการสลายตัวทางความร้อนยังสอดคล้อง
กับปริ มาณ OMMT เติมลงไป โดยการเติม OMMT 1, 2 และ 3% โดยนําหนัก ใน PSOSEB30
พบว่ามีปริ มาณเถ้าหลงเหลือเป็ น 1.40, 2.11 และ 3.33 % โดยนําหนัก ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบ
กับการสลายตัวทางความร้อนของ HIPS พบว่าการเติม OMMT ปริ มาณต่างๆ ส่ งผลให้วสั ดุ

101

มีความเสถียรทางความร้อนสู งกว่า HIPS ซึ งมีอุณหภูมิการเริ มสลายตัวและอุณหภูมิการสลายตัว
ทางความร้อนสูงสุ ดเป็ น 397.84 และ 424.55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
4.2.4 การศึกษาสมบัติการไหลของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีปริมาณการเติม OMMT
ต่ างๆ
4.2.4.1 ผลของอนุภาค OMMT ต่ อ อุณหภูมิ และอัตราเครียดเฉือนทีมีต่อสมบัติ
การไหลของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
จากภาพที 47 แสดงความสัมพันธ์ของผลของการเติมอนุภาค OMMT และอัตรา
เครี ยดเฉื อนทีมีต่อความหนื ดของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ท
ของ PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม OMMT ต่างๆ พบว่าพอลิเมอร์ บริ สุทธิ, พอลิสไตรี น Off-grade
เบลนด์ และคอมพอสิ ทของพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์เหล่านันแสดงพฤติกรรมการไหล
แบบ Shear-thinning คือความหนืดลดลงตามอัตราเครี ยดเฉื อนทีเพิมขึนซึ งเป็ นพฤติกรรมการไหล
ของพอลิเมอร์โดยทัวไป
เมือพิจารณาความหนืดทีอุณหภูมิคงที 160 องศาเซลเซียส และอัตราเครี ยดเฉื อน 140
-1
s
ซึ งเป็ นสภวาะในการฉี ดขึนรู ปชิ นงานสําหรับทดสอบ พบว่าพอลิสไตรี น Off-grade
มีความหนืดตําทีสุ ดเป็ น 332.07 Pa.s แต่เมือเติม SEBS 30% โดยนําหนักลงในพอลิสไตรี น Offgrade ทําให้ความหนื ดสู งขึนเป็ น 434.18 Pa.s เนืองจากยางมีความหนื ดสู งกว่าพลาสติก อีกทัง
ยัง เกิ ด การรวมกลุ่ ม จึ ง เป็ นการขัด ขวางการจัด เรี ย งตัว ตามทิ ศ ทางการไหลส่ ง ผลให้ค วามหนื ด
เพิมสู งขึน โดยหากเปรี ยบเทียบความหนืดของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 กับ PSOSEB30 ทีไม่มี
การเติม OMMT พบว่าคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 มีความหนืดลดลงเป็ น 392.59, 414.55 และ
399.17 Pa.s ตามปริ มาณการเติม OMMT 1, 2 และ 3% ตามลําดับ อาจเนืองจากสารอินทรี ยท์ ีใช้
ปรับปรุ งพืนผิว OMMT เกิดการแพร่ ออกมา จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น plasticizer ทําให้โมเลกุลของ
พอลิ เ มอร์ เ คลื อนผ่า นกัน ได้ง่ า ยขึ น (ทังยัง สอดคล้อ งกับ ผลจากการทดสอบด้ว ยเทคนิ ค DSC
ในหัวข้อ 4.2.3.1) แต่หากเปรี ยบเทียบระหว่างคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม
OMMT ต่างๆ พบว่า PSOSEB30C2 มีความหนื ดสู งทีสุ ด เนื องจากอนุ ภาคยางมีขนาดใหญ่
จึงจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหลได้ยาก ส่ งผลให้ความหนื ดเพิมสู งขึน ซึ งสอดคล้องกับภาพที
40b) เปรี ยบเทียบกับภาพที 40 a) และ 40 c) ทีพบว่าการเติม OMMT 2% โดยนําหนัก ลงใน
PSOSEB30
ส่ งผลให้อนุ ภาคยางมีขนาดใหญ่ขึน เมือเปรี ยบเทียบทังระบบพบว่า HIPS
มีความหนืดตําทีสุ ดเนืองจากการเกิดอันตรกิริยาทีดีระหว่างเฟสยางกับเมทริ กซ์พอลิเมอร์ จึงไม่เกิด
การขัดขวางการจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหลส่ งผลให้ความหนื ดลดตําลง
แต่อย่างไรก็ตาม
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ความสัมพันธ์ระหว่างความหนื ดและอัตราเครี ยดเฉื อนสําหรับการทดสอบทีอุณหภูมิ 170 และ
180
องศาเซลเซี ย ส ปรากฏอย่า งไม่ เ ป็ นแนวโน้ม เช่ น เดี ย วกับ การทดสอบที อุ ณ หภู มิ 160
องศาเซลเซียส ดังแสดงในภาคผนวก ก

Shear viscosity (Pa.s)

10,000

HIPS
PS Off-grade

1,000

PSOSEB30

100

PSOSEB30C1
PSOSEB30C2

10

PSOSEB30C3

1
1

10

100

1,000

10,000

100,000

Shear rate (s-1)
ภาพที 47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและอัตราเครี ยดเฉื อนของ HIPS, พอลิสไตรี น
Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
เมือพิจารณาผลของอุณหภูมิทีมีต่อสมบัติการไหลจากความสัมพันธ์ของความหนื ด
และอัตราเครี ยดเฉื อนทีอุณหภูมิต่างๆ ดังแสดงในภาพที 48 พบว่าพอลิเมอร์ บริ สุทธิ, พอลิสไตรี น
Off-grade เบลนด์ และคอมพอสิ ทของพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์เหล่านันแสดงพฤติกรรม
การไหลแบบ Shear-thinning คือความหนื ดลดลงตามอัตราเครี ยดเฉื อนทีเพิมขึน และเมืออุณหภูมิ
สู ง ขึ นพบว่า พอลิ เ มอร์ เ หล่ า นันมี ค วามหนื ด ลดลง เนื องจากโมเลกุล ของพอลิ เ มอร์ มี พ ลัง งาน
มากเพี ย งพอที จะเอาชนะแรงยึ ด เหนี ยวระหว่ า งโมเลกุ ล และไหลผ่ า นโมเลกุ ล อื นไป
ตามความสัมพันธ์ของสมการ Arrhenius ดังทีกล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1.4.1
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ภาพที 48 แสดงผลของอุณหภูมิในการทดสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและ
อัตราเครี ยดเฉือนของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
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4.2.4.2 สมการของการไหล
จากค่าความหนื ดทีสัมพันธ์กับอัตราเครี ยดเฉื อน สามารถใช้สมการของการไหล
มาอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า ว ซึ งสมการการไหลที นํา มาใช้ป ระกอบไปด้ว ยสมการของ
Power law (สมการที 4.1) Carreau-Yasuda (สมการที 4.2) และ Cross-Williamson (สมการที
4.3) โดยความสัมพันธ์ทีได้จากสมการต่างๆ จะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจากการทดลองจริ ง
ดังแสดงในภาพที 49
100,000
Experiment

Shear viscosity (Pa.s)

10,000

Power law
1,000

Carreau-Yasuda
Cross-Williamson

100
10
1
1

100
10,000
Shear rate (s-1)

ภาพที 49 แสดงการใช้สมการการไหลในการ fit กับข้อมูลจากการทดลองของ PSOSEB30C2
ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
โดยการเปรี ยบเทียบความใกล้เคียงกับข้อมูลทีได้จากการทดลองจริ งสามารถพิจารณา
ได้จากค่า Correlation coefficient (r) โดยค่าดังกล่าวจะอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง 1 ซึงหากค่าดังกล่าว
เท่ากับ 1 หมายความว่าข้อมูลจากสมการการไหลใกล้เคียงกับข้อมูลจริ งมากทีสุ ด หาก r เท่ากับ 0
คือ ข้อมูลจากสมการการไหลและข้อมูลจริ งไม่มีความสัมพันธ์กนั และหาก r เท่ากับ -1 หมายถึง
ข้อมูลจากสมการการไหลและข้อมูลจริ งเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่า r
จากสมการ
การไหลต่างๆ แสดงในตารางที 19 ดังต่อไปนี
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ตารางที 19 แสดงค่า r ระหว่างข้อมูลทีได้จากการทดลองจริ งกับข้อมูลทีได้จากสมการการไหล
ของ PSOSEB30C2 ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
สมการ
r
Power law
0.9944
Carreau-Yasuda
0.9995
Cross-Williamson
- 0.3305
เมือพิจารณาค่า r จากตารางที 19 และตารางในภาคผนวก ก พบว่าสมการ
Carreua-Yasuda มีค่า r ใกล้เคียงกับ 1 มากทีสุ ด โดยสมการ Power law สามารถอธิ บาย
พฤติกรรมการไหลแบบนิ วโตเนียน shear-thinnning หรื อ shear thickening ได้เพียงอย่างใด
อย่างหนึง และไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของ พอลิเมอร์หลอมเหลวทีปรากฏพฤติกรรม
การไหลแบบนิ วโตเนี ยนทีอัตราเครี ยดเฉื อนตํา แต่ปรากฏพฤติกรรมการไหลแบบ shear-thinning
ในช่ ว งอัต ราเครี ย ดเฉื อ นสู ง ได้ ซึ งพฤติ ก รรมการไหลดัง กล่ า วสามารถใช้ส มการ CrossWilliamson และสมการ Carreau-Yasuda
อธิ บายได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามสมการ CrossWilliamson กลับมีค่า r ติดลบนันคือปรากฏความสัมพันธ์เชิงลบกับข้อมูลจากการทดลอง ดังนัน
จึงไม่สามารถใช้สมการ Cross-Williamson อธิ บายพฤติกรรมการไหลได้ ในการทดลองนี สมการ
Carreau-Yasuda จึงใช้อธิบายพฤติกรรมการไหลได้ดีทีสุ ด เนืองจากเป็ นสมการทีทําให้เห็นช่วงของ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมจากแบบนิวโตเนียนเป็ นพฤติกรรมแบบ shear-thinning ได้ชดั เจนทีสุ ด
และการทีไม่ได้กาํ หนดค่า a คงทีจึงทําให้สมการนีสามารถอธิ บายพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์
ได้หลากหลายมากขึน
จากการเปรี ยบเทียบทีผ่านมาพบว่าสมการของ Carreau สามารถใช้อธิบายพฤติกรรม
การไหลของคอมพอสิ ท PSOSEB30 ในช่วงอัตราเครี ยดเฉื อนได้ดีทีสุ ด ดังนันในงานวิจยั นี
จะใช้สมการดังกล่ าวในการศึ กษาพฤติ ก รรมการไหลของวัสดุ โดยสมการดังกล่ าวประกอบ
ไปด้วยตัวแปรทีสําคัญ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความหนื ดทีอัตราเครี ยดเฉื อนเป็ นศูนย์ (Zero-Shear
viscosity; ߟ ) ค่า Characteristic time (ɉ) และค่า Power law index (n) ซึงตัวแปรต่างๆ เหล่านี
แสดงในตารางที 20
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ตารางที 20 แสดงค่าคงทีจากสมการของ Carreau ของ HIPS, พอลิสไตรี น Off-grade,
PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
ค่าคงทีของ Carreau
ߟ
OMMT content (% wt)
อุณหภูมิ (°C)
Sample
0
1
2
3
HIPS
393,165.34
160
PSO
18,601.35
PSOSEB30
14,576.17 12,613.36 11,013.49 35,550.62
HIPS
41,902.43
170
PSO
5,424.64
PSOSEB30
16,796.27 12,690.37
9,021.72
15,731.45
HIPS
36,330.66
180
PSO
2,815.62
PSOSEB30
6,390.16
4,036.54
8,965.25
6,647.02
ค่าคงทีของ Carreau
ɉ
OMMT content (% wt)
อุณหภูมิ (°C)
Sample
0
1
2
3
HIPS
34.491
160
PSO
0.338
PSOSEB30
0.170
0.158
0.135
1.155
HIPS
1.145
170
PSO
0.120
PSOSEB30
0.211
0.160
0.181
0.228
HIPS
0.716
180
PSO
0.089
PSOSEB30
0.167
0.066
0.141
0.102
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ค่าคงทีของ Carreau
อุณหภูมิ (°C)
160

170

180

Sample
HIPS
PSO
PSOSEB30
HIPS
PSO
PSOSEB30
HIPS
PSO
PSOSEB30

0
0.1837
0.0348
0.0035
0.0878
0.0455
0.0218
0.0357
0.1301
0.0998

n
OMMT content (% wt)
1
2
0.0006
0.0008
0.0006
0.0861
0.0137
0.0278

3
0.1367
0.0318
0.0218

จากตารางที 20 เมือพิจารณาค่าความหนื ดทีอัตราเครี ยดเฉื อนเป็ นศูนย์ (Zero-Shear
viscosity; ߟ ) เป็ นค่า Shear viscosity ทีอัตราเครี ยดตําๆ ซึงเป็ นสภาวะทีพอลิเมอร์หลอมเหลว
มีการเกียวพันกันและจัดเรี ยงตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบ โดยพบว่า HIPS มีค่า ߟ สู งทีสุ ดเนืองจาก
โมเลกุลของยางบิ วตะไดอี นซึ งโมเลกุลมี ความไม่ เป็ นระเบี ยบสู ง เกิ ดอันตรกิ ริยากับเมทริ ก ซ์
พอลิสไตรี น Off-grade ได้ดี ส่ งผลให้สายโซ่โมเลกุลของ HIPS เกิดการเกียวพันกันได้มากจึงมี
ค่า ߟ สู งทีสุ ด หากเปรี ยบเทียบค่า ߟ ของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีปริ มาณการเติม
OMMT ต่างๆ แนวโน้มส่ วนใหญ่พบว่า PSOSEB30C3 มีค่า ߟ สู งทีสุ ด เนืองจากปรากฏ
โครงสร้างของคอมพอสิ ทแบบ intercalated สายโซ่โมเลกุลของพอลิสไตรี น Off-grade และ SEBS
จึงสามารถแทรกสอดเข้าไประหว่างชันซิลิเกตดังกล่าวได้ เป็ นการเพิมพืนทีผิวสัมผัสทําให้สายโซ่
โมเลกุลของพอลิสไตรี น Off-grade และ SEBS เคลือนไหวยากขึน ส่ งผลให้ความหนื ดสู ง
สําหรับค่า Characteristic time (ɉ) ซึ งเป็ นค่าทีบอกถึงความรวดเร็ วในการคลายความเค้นหรื อ
ทีเรี ยกว่า Relaxation time ยิงวัสดุ มีค่า ɉ มากหมายวามว่าต้องใช้เวลาทีมากกว่าในการ
คลายความเค้นในระบบเพือกลับสู่ สมดุล จากตารางที 19 พบว่า HIPS มีค่า ɉ มากทีสุ ด
เนืองจาก HIPS มีความหนืดสู งทีสุ ด โมเลกุลของพอลิเมอร์จึงเคลือนไหวได้ยาก ทําให้ตอ้ งใช้
เวลายาวนานเพื อคลายแรงเค้น ที ได้รับ แล้ว กลับ สู่ ส ภาวะปกติ หากเปรี ย บเที ย บค่า ɉ ของ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30  ทีปริ มาณการเติม OMMT  ต่างๆ แนวโน้มส่ วนใหญ่พบว่า
PSOSEB30C3  มีค่า ɉ ยาวนานทีสุ ด เนื องจากชันซิ ลิเกตของ OMMT ใน PSOSEB30C3

108

กระจายตัวแบบ intercalated ซึ งสายโซ่ พอลิเมอร์ สามารถเข้าไปแทรกสอดระหว่างชันซิ ลิเกตได้
เมือได้รับความเค้นสายโซ่ พอลิเมอร์ จะจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหล ดังนันเมือคลายความเค้น
แล้ว จึ ง ใช้เ วลานานกว่ า ในการที สายโซ่ พ อลิ เ มอร์ ร ะหว่ า งชันซิ ลิ เ กตและชันซิ ลิ เ กตเหล่ า นั น
จะกลั บ มาจั ด เรี ยงตั ว อย่ า งไม่ เ ป็ นระเบี ย บอี ก ครั ง ส่ วนการกระจายตั ว ของ OMMT
ใน PSOSEB30C1 และ PSOSEB30C2 เป็ นแบบ tactiod เช่นเดียวกัน จึงพิจารณาอิทธิ พลของ
การกระจายตั ว ของอนุ ภ าคยางในคอมพอสิ ทดั ง กล่ า ว โดยแนวโน้ ม ส่ วนใหญ่ พ บว่ า
PSOSEB30C2 ต้องใช้ระยะเวลาในการคลายแรงยาวนานกว่า PSOSEB30C1
เนื องจาก
PSOSEB30C2 มีความหนืดสูงกว่า PSOSEB30C1 ทําให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์เคลือนไหว
ได้ยาก จึงต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพือคลายแรงเค้นดังกล่าว เมือพิจารณาค่า Power law index
(n) ซึงเป็ นค่าทีแสดงถึงการตอบสนองต่ออัตราเครี ยดเฉื อนของวัสดุ พบว่า HIPS มีค่า n สู งทีสุ ด
เนืองจากโมเลกุลของยางใน HIPS มีความไม่เป็ นระเบียบสู งจึงส่ งผลให้สายโซ่พอลิเมอร์ จดั เรี ยง
ตัวตามทิศทางการไหลได้ยาก ความหนื ดจึงไม่เกิ ดการลดลงอย่างรวดเร็ วเช่ นพอลิสไตรี น Offgrade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 เมือเปรี ยบเทียบ PSOSEB30 และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซี ยส พบว่าการเติม OMMT 3%
โดยนําหนัก ใน PSOSEB30 มีค่า n สู งทีสุ ด เนื องจากเกิดโครงสร้างของคอมพอสิ ทแบบ
intercalated จึงเป็ นการเพิมพืนทีผิวสัมผัสกับเมทริ กซ์พอลิไสตรี น Off-grade หรื อสายโซ่โมเลกุล
ของ SEBS ส่ งผลให้สายโซ่พอลิเมอร์ จึงจัดเรี ยงตัวตามทิศทางการไหลได้ยาก ความหนื ดจึง
ไม่เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วตามอัตราเครี ยดเฉือนทีเพิมขึน
4.2.4.3 การศึกษาการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
การศึกษาการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของคอมพอสิ ท PSOSEB30 โดยทําการทดสอบ
ทีอุณหภูมิและอัตราเครี ยดเฉื อนในช่ วงเดี ยวกันกับการทดสอบสมบัติการไหลในหัวข้อ 4.2.4.1
คือทีอุณหภูมิ 160, 170 และ 180 องศาเซลเซี ยส และอัตราเครี ยดเฉื อนในช่วง 5 ถึง 1,500 s-1
โดยผลการทดลองแสดงดังภาพที 50 ต่อไปนี
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ภาพที 50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉือนกับอัตราการบวมตัวทีหัวขึนรู ปทีอุณหภูมิ
160, 170 และ 180 องศาเซลเซียส
จากภาพที 50 พบว่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของพอลิเมอร์ หลอมเหลวจะเพิมขึน
ตามอัตราเครี ยดเฉื อนซึ งเป็ นไปตามทฤษฎี โดยพฤติกรรมการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของพอลิเมอร์
หลอมเหลวเกี ยวข้ อ งกั บ การกลั บ คื น รู ปแบบอิ ล าสติ ก ภายหลั ง ถู ก อั ด รี ดผ่ า นหั ว ขึ นรู ป
จากการทดสอบแต่ละอุณหภูมิพบว่าพอลิสไตรี น Off-grade เกิดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปสู งทีสุ ด
เนื องจากพอลิ ส ไตรี นมี ว งเบนซี น เป็ นหมู่ แ ทนที ขนาดใหญ่ จึ ง ขัด ขวางการกลับ สู่ รู ป ร่ า งเดิ ม
ส่ วน HIPS มีค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปสู งรองลงมาเนื องจากโครงสร้างของ HIPS มีเฟสยาง
ซึ งมี ค วามยื ด หยุ่น สู ง กว่ า พอลิ เ มอร์ อี ก ทังยางนันเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย าที ดี กับ สายโซ่ พ อลิ ส ไตรี น
จึงมีส่วนช่วยในการกลับคืนรู ปของระบบ เมือเติม OMMT ใน PSOSEB30 พบว่าการบวมตัว
ทีหัวขึนรู ปเกิดการลดลงอย่างเป็ นแนวโน้มตามปริ มาณการเติม OMMT ทีเพิมขึน เนืองจากขณะที
คอมพอสิ ท อยู่ภ ายในหั ว ขึ นรู ป จะถู ก แรงเฉื อ นที เกิ ด จากการไหลทํา ให้ ชันซิ ลิ เ กตจัด เรี ย งตัว
ตามทิศทางการไหล เมือพอลิเมอร์ไหลออกจากหัวขึนรู ปจึงไม่คืนสภาพไปอยูใ่ นลักษณะทีสายโซ่
พอลิเมอร์ เกิดการเกียวพันกันดังเดิม เนื องจากชันซิ ลิเกตขัดขวางการคืนรู ปดังกล่าว จึงส่ งผลให้
วัสดุเกิดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปลดลง โดยทีอัตราเครี ยดเฉื อนสู งกว่า 1,200 s-1 ไม่สามารถวัดค่า
การบวมตัวทีหัวขึนรู ปได้ เนื องจากพอลิเมอร์ หลอมเหลวเกิดการเสี ยรู ปทรงอย่างไม่เป็ นรู ปแบบ
( gross melt fracture) และเกิดการบิดเบียวเป็ นเกลียว (helical distorsion) ของพอลิเมอร์
หลอมเหลวทีไหลออกจากหัวขึนรู ป ดังแสดงในรู ปที 31
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นอกจากนี เมื อพิ จ ารณาผลของอุ ณ หภู มิ ที มี ต่ อ ค่ า การบวมตัว ที หั ว ขึ นรู ป ที อัต รา
เครี ยดเฉือน 50 s-1 จากภาพที 51 พบว่าอุณหภูมิทีเพิมขึนส่ งผลให้ค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปลดลง
อย่างเป็ นแนวโน้มเนื องจากเมือเพิมอุณหภูมิทาํ ให้พอลิเมอร์ มีความหนื ดลดลงและโมเลกุลของ
พอลิเมอร์ มีพลังงานสู งจึงสามารถเคลือนไหวได้ง่าย ทําให้ไม่กลับไปสู่ สภาวะทีมีการเกียวพันกัน
ดังเดิม ส่ งผลให้เกิดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปลดลง ส่ วนค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปทีอัตราเครี ยด
เฉือนอืนๆ ก็ปรากฏแนวโน้มเดียวกันดังแสดงในภาคผนวก ก
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ภาพที 51 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปกับอุณหภูมิของ HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอัตราเครี ยดเฉือนคงที
50 s-1
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บทที 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลของชนิดและปริมาณสารปรับปรุงความทนแรงกระแทกทีมีต่อ PS Off-grade
5.1.1.1 สมบัติเชิงกลของพอลิสไตรีน Off-grade เบลนด์
การเติม SEBS ทําให้ PS Off-grade เบลนด์ มีค่าความทนแรงกระแทกและค่าความต้าน
แรงดึงสู งกว่าการเติม SBS ในทุกปริ มาณการเติม สําหรับค่ามอดุลสั ของยังทีปริ มาณ 20% โดย
นําหนัก ระบบทีเติม SEBS มีค่าสู งกว่าการเติม SBS แต่เมือเติม SEBS 30-40 % โดยนําหนัก
ส่ งผลให้มีค่ามอดุลสั ของยังตํากว่าระบบทีเติม SBS ทีปริ มาณเดียวกัน ดังนันเปอร์เซ็นต์การยืด ณ
จุดขาดของการเติม SBS 30 – 40% โดยนําหนัก จึงสูงกว่าการเติม SEBS ทีปริ มาณเดียวกัน และเมือ
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายทีบริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) กําหนด พบว่าการเติม SEBS 30% โดย
นําหนักเป็ นอัตราส่ วนการผสมทีเหมาะสมทีสุ ดเนืองจากมีค่าความทนแรงกระแทก 33.84 kJ/m2 (9
kJ/m2) ค่าความต้านแรงดึง 21.87 MPa (19.61 MPa) และเปอร์ เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดเป็ น
103.44% (> 40%)
5.1.1.2 สมบัติทางความร้ อนของพอลิสไตรีน Off-grade เบลนด์
จากการศึ กษาความเข้ากันได้ของระบบผสมพบว่าการเติ มสารปรั บปรุ งความทนแรง
กระแทกทัง 2 ชนิ ดทําให้เกิดระบบการผสมแบบเข้ากันได้บา้ ง และสารปรับปรุ งความทนแรง
กระแทกทัง 2 ชนิดทําให้ PS Off-grade เบลนด์มีความเสถียรทางความร้อนสู งกว่า HIPS โดยระบบ
ทีเติม SBS มีความเสถียรทางความร้อนสูงกว่าระบบทีเติม SEBS
5.1.1.3 สมบัติการไหล
การเติมสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก 20% โดยนําหนัก พบว่าความหนื ดของ
PS Off-grade เบลนด์จะใกล้เคียงกับ PS Off-grade บริ สุทธิ โดยระบบทีเติม SBS มีความหนืดสู ง
กว่าระบบทีเติม SEBS แต่ทีปริ มาณ 30-40% โดยนําหนัก ระบบทีเติม SEBS มีความหนื ดสู งกว่า
ระบบ SBS แต่อย่างไรก็ตาม PS Off-grade เบลนด์ทงั 2 ระบบมีความหนืดสูงกว่า HIPS เมือศึกษา
% die swell พบว่าระบบทีเติม SBS เกิดการบวมตัวทีหัวขึนรู ปมากกว่าระบบทีเติม SEBS และ
พบว่าระบบทีเติม SEBS มีการบวมตัวทีหัวขึนรู ปตํากว่า HIPS
5.1.2 ผลของปริมาณการเติม OMMT ทีมีต่อคอมพอสิ ทของ PSOSEB30
5.1.2.1 พฤติกรรมการคืบและการคืนตัวของวัสดุ
การเติม OMMT 2% โดยนําหนัก ใน PSOSEB30 สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบ
และการคืนตัวของ PSOSEB30 ได้ แต่ทีปริ มาณอืนไม่สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมดังกล่าวได้ เมือ
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เปรี ยบเทียบกับ HIPS พบว่าการเติม OMMT ไม่สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการคืบและการคืนตัว
ให้ใกล้เคียงกับ HIPS ได้
5.1.2.2 สมบัติเชิงกลของคอมพอสิ ท PSOSEB30
เมือเปรี ยบเทียบกับ PSOSEB30 พบว่าการเติม OMMT ปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้
ค่าความทนแรงกระแทกลดลงตามลําดับ แต่หากเติม OMMT ไม่เกิน 2 % จะทําให้คอมพอสิ ท
ยังคงมีความทนแรงกระแทกสูงกว่า HIPS ส่ วนผลการจากการทดสอบสมบัติการดึงพบว่า การเติม
OMMT ส่ งผลให้ค่าความต้านแรงดึงตํากว่า HIPS และ PSOSEB30 แต่อย่างไรก็ตามการเติม
OMMT ส่ งผลให้ค่ามอดุลสั ของยังสู งกว่า PSOSEB30
แต่ตากว่
ํ า HIPS และเมือเติม
OMMT ทําให้เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาดตํากว่า PSOSEB30 เล็กน้อย แต่ยงั มีค่าสูงกว่า HIPS
5.1.2.3 สมบัติทางความร้ อนของคอมพอสิ ท PSOSEB30
จากการศึกษาความเข้ากันได้ดว้ ยเทคนิ ค DSC พบว่าการเติม OMMT ไม่มีส่วนช่วย
ในการส่ งเสริ มความเข้ากันได้ระหว่างเมทริ กซ์และอนุ ภาค แต่การเติม OMMT ปริ มาณเพิมขึน
ทําให้ความเสถียรทางความร้อนเพิมขึนตามลําดับ และการเติม OMMT ทุกปริ มาณมีความเสถียร
ทางความร้อนสู งกว่า HIPS
5.1.2.4 สมบัติการไหลของคอมพอสิ ท PSOSEB30
PSOSEB30C2ทําให้ความหนื ดของระบบสู งกว่า PSOSEB30C1 และ PSOSEB30C3 แต่
PSOSEB30C1 มีความหนื ดของระบบตํากว่า PSOSEB30 เมือพิจารณา % die swell พบว่าการ
เติม OMMT ปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้การบวมตัวทีหัวขึนรู ปลดลงตามลําดับ โดยการเติม OMMT
ทุกปริ มาณทําให้มีค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปตํากว่า HIPS
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ควรปรับเปลียนวิธีกาํ จัดสารทําให้เกิดฟองจากเม็ด EPS Off-grade เนืองจากวิธีการเดิม
สิ นเปลืองตัวทําละลายและหากมีการป้ องกันไม่ดีอาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและสิ งแวดล้อม
ได้ อีกทังวิธีการเดิมยังสิ นเปลืองเวลาในการปฏิบตั ิงานอีกด้วย
5.2.2 อาจจะต้องยอมให้วสั ดุ สูญเสี ยประวัติทางความร้อนโดยเตรี ยม masterbatch ของ
พอลิสไตรี น Off-grade กับ OMMT ก่อนทีจะนํามาผสมกับสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
อีกครัง เพือให้อนุภาค OMMT กระจายตัวในเมทริ กซ์เพิมขึนหรื ออาจต้องใช้เครื องผสมทีมีคลืน
อัลตร้าโซนิกทีหัวขึนรู ปเพือช่วยในการกระจายตัวของ OMMT
5.2.3
ในงานวิจยั ส่ วนที 2
ควรปรับลดปริ มาณสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก
เพือลดโอกาสที OMMT เข้าไปอยู่ในอนุ ภาคดังกล่าว ซึ งจะเป็ นการทําให้สมบัติความทนแรง
กระแทกสมดุลกับสมบัติแรงดึง
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ข้อมูลและผลการทดสอบพอลิเมอร์ดา้ นต่างๆ
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ก-1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของ HIPS, PS Off-grade, PS Off-grade เบลนด์ และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
ตาราง ก. 1 สมบัติการรับแรงกระแทกของ HIPS, PS Off-grade, PS Off-grade เบลนด์ และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
Impact strength (kJ/m2)
Sample
ชินงาน
เฉลีย
s.d.
1
2
3
4
5
6
7
HIPS
13.24 13.02 13.45 13.12 13.36 13.32 13.38 13.27
0.16
PS Off-grade 1.61 1.44 1.35 1.45 1.45 1.59 1.29
1.45
0.12
PSOSB20
7.17 6.73 7.19 7.10 7.25 6.56 8.17
7.17
0.51
PSOSB30
16.92 15.70 17.13 15.29 12.79 15.60 15.84 15.61
1.42
PSOSB40
31.99 31.32 32.40 33.53 33.48 33.50 32.67 32.70
0.86
PSOSEB20
8.65 8.73 9.93 8.88 8.24 8.34 7.77
8.65
0.67
PSOSEB30 33.64 33.67 33.02 35.00 34.24 33.86 33.45 33.84
0.63
PSOSEB40 47.81 47.28 46.29 47.11 48.25 48.20 47.94 47.55
0.70
PSOSEB30C1 21.50 20.35 19.03 20.77 20.74 21.54 19.42 20.48
0.96
PSOSEB30C2 18.31 18.82 18.46 18.36 17.60 18.07 18.52 18.31
0.39
PSOSEB30C3 10.46 10.81 10.82 10.43 10.65 10.45 10.93 10.65
0.21
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ตาราง ก. 2 สมบัติการดึงยืดของ HIPS, PS Off-grade, PS Off-grade เบลนด์ และคอมพอสิ ทของ
PSOSEB30
Tensile properties
ชินที
Sample
Tensile strength Young’s modulus
%Elongation
(MPa)
(MPa)
at break
1
27.72
765.79
79.50
2
27.72
751.17
81.92
3
28.05
764.17
80.05
4
27.64
757.42
76.95
5
27.79
743.03
82.55
6
27.65
753.34
75.77
HIPS
7
28.29
750.61
77.31
8
27.77
705.09
73.04
9
27.66
756.21
72.00
10
27.92
745.42
93.48
11
27.37
739.56
77.42
12
27.12
729.27
78.34
ค่ าเฉลีย
27.72
746.76
79.03
s.d.
0.28
16.67
5.54
1
41.76
946.96
9.00
2
41.78
947.52
8.34
3
41.50
932.28
7.59
4
41.82
955.01
8.75
PS Off-grade
5
41.48
935.99
8.59
6
41.49
946.52
8.34
7
41.29
953.88
8.09
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8
9
10

41.80
42.05
42.36

ชินที

Sample

11
12

PS Off-grade
ค่ าเฉลีย
s.d.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PSOSB20

ค่ าเฉลีย
s.d.
1
2
3
4
5

PSOSB30

Tensile strength
(MPa)
42.49
42.73
41.88
0.43
22.75
22.69
22.18
21.79
22.33
22.49
22.58
22.41
22.48
22.23
20.72
22.19
22.24
0.52
17.76
17.63
17.91
18.24
18.19

945.54
930.64
964.11
Tensile properties
Young’s modulus
(MPa)
944.77
950.62
945.15
9.64
699.34
670.50
692.02
659.39
688.53
684.66
707.21
705.45
699.00
689.24
668.24
697.27
688.40
15.23
610.39
622.52
618.93
626.01
615.02

7.17
7.41
7.33
%Elongation at
break
8.34
7.33
8.02
0.63
54.75
54.58
47.24
43.84
54.91
62.5
61.74
37.47
76.59
42.64
42.42
45.59
52.02
11.09
61.55
93.66
79.09
59.07
103.84
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6
7
8

18.10
18.56
18.93

ชินที

Sample

9
10
11
12

PSOSB30
ค่าเฉลีย
s.d.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PSOSB40

ค่ าเฉลีย
s.d.
1
2
3

PSOSEB20

Tensile strength
(MPa)
18.80
18.28
18.51
19.05
18.33
0.43
16.55
15.96
16.43
15.47
15.79
15.79
15.40
15.91
16.21
16.05
16.66
16.71
16.08
0.42
27.95
27.49
28.08

608.99
619.26
619.9
Tensile properties
Young’s modulus
(MPa)
615.39
600.62
611.92
606.4
614.61
7.27
443.06
454.03
435.26
453.36
440.64
446.43
437.11
482.39
470.38
505.89
512.34
510.21
465.93
29.57
734.81
717.67
741.99

90.3
55.77
63.05
% Elongation at
break
79.02
64.73
82.62
99.87
77.71
16.75
135.67
134.31
127.19
130.58
88.42
130.09
135.20
138.09
126.84
121,39
142.73
137.70
129.02
14.06
31.73
37.59
41.75
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4
5
6

27.48
27.79
27.75
ชินงาน

Sample

7
8
9
10
11
12

PSOSEB20

ค่ าเฉลีย
s.d.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

PSOSEB30

ค่ าเฉลีย
s.d.
PSOSEB40

Tensile strength
(MPa)
28.11
27.62
27.60
27.25
28.25
27.51
27.74
0.29
21.81
21.36
21.69
22.07
22.24
21.91
21.88
21.94
21.82
21.76
22.02
21.92
21.87
0.21
17.62

716.85
44.42
737.55
38.84
732.05
43.5
Tensile properties
Young’s modulus
%Elongation at
(MPa)
break
730.73
45.00
733.35
45.59
732.83
46.42
715.61
42.50
726.67
33.59
724.63
40.34
728.73
40.94
8.53
4.72
606.61
101.33
609.38
114.17
601.41
97.34
616.10
100.46
606.09
108.02
593.97
101.41
604.90
101.25
568.45
103.14
599.45
107.59
591.61
112.91
610.14
103.75
604.28
89.86
601.03
103.44
12.30
6.65
446.49
153.17
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2
3
4

17.43
17.62
17.89

ชินที

Sample

5
6
7
8
9
10
11
12

PSOSEB40

ค่ าเฉลีย
s.d.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PSOSEB30C1

ค่ าเฉลีย

Tensile strength
(MPa)
17.89
17.40
17.62
17.44
17.58
17.23
17.47
17.43
17.54
0.19
17.81
17.79
17.29
17.71
18.14
17.92
17.82
18.08
18.07
17.66
17.11
16.99
17.70

440.15
152.64
450.99
158.75
441.66
152.00
Tensile properties
Young’s modulus
%Elongation at
(MPa)
break
435.88
160.50
438.93
144.84
444.50
148.09
448.82
134.18
445.89
143.34
433.51
148.50
437.48
157.34
437.46
151.75
441.81
150.43
5.49
7.32
699.77
98.56
690.14
76.06
683.45
90.87
698.46
81.66
700.42
93.52
693.28
70.74
694.56
77.52
706.02
80.54
702.54
89.12
703.79
50.39
693.74
104.89
684.48
88.63
695.89
83.54
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s.d.
1
2

PSOSEB30C2
ชินที

Sample

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PSOSEB30C2

ค่ าเฉลีย
s.d.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PSOSEB30C3

0.38
15.37
15.81
Tensile strength
(MPa)
15.77
16.40
16.22
16.28
16.50
16.81
16.91
16.55
17.44
17.16
16.44
0.60
18.65
18.82
18.81
18.93
18.96
19.48
19.63
19.63
19.47
19.12
19.80

7.28
639.55
632.98
Tensile properties
Young’s modulus
(MPa)
637.35
645.66
667.22
646.38
652.46
654.01
658.53
650.62
660.68
660.22
650.47
10.44
696.86
689.15
700.76
689.80
690.55
691.69
699.26
706.72
683.25
671.82
701.74

14.33
97.33
97.32
%Elongation at
break
88.26
113.47
87.01
100.85
94.91
108.01
103.41
84.27
89.51
96.89
96.77
8.77
91.89
90.41
87.01
85.89
90.27
85.38
88.40
82.30
93.82
95.19
87.58
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12

19.68
685.82
96.55
19.25
692.29
89.56
ค่ าเฉลีย
0.41
9.54
4.27
s.d.
ก-2 ผลการทดสอบสมบัติการไหลของ HIPS, PS Off-grade, PS Off-grade เบลนด์ และ
คอมพอสิ ทของ PSOSEB30
วิธีคาํ นวณอัตราเครียดเฉือนสํ าหรับการฉีดขึนรู ปชินงาน
เนื องจากการทดสอบลักษณะสัณฐานวิทยาใช้ชินงานสําหรับการทดสอบ Flexural ตาม
มาตรฐาน ASTM D790 (ขนาด กว้าง 12.48 mm × ยาว 126.28 mm × หนา 3.22 mm) ด้วยเครื อง
ฉี ดขึนรู ป (Injection molding machine) รุ่ น BA 250 ของบริ ษทั Battenfeld จึงคํานวณอัตรา
เครี ยดเฉือนทีใช้ฉีดขึนรู ปชินงานสําหรับการทดสอบจากสูตร
ܳ
ߛሶ ൌ 
ܹܪଶ
เมือ Q คือ อัตราการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว (cm3/s)
W คือ ความกว้างของ Cavity (cm)
และ H คือ ความหนาของ Cavity (cm)
จากตารางที 9 Q มีค่าเป็ น 3 cm3/s
แทนค่าจะได้

ߛሶ ൌ 

య
ሻ
ೞ

ሺଷ

ሺଵǤଶସ଼ሻሺǤଷଶଶሻమ

= 139.11 s-1 ൎ 140 s-1
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ข้ อมูลจากการทดสอบสมบัติการไหลด้ วยเครือง Capillary die rheometer
ตารางที ก. 3 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ HIPS ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
1,470.53 125.00 3,329.10 122.30 3,415.02 113.30
10
1,281.94 133.50 1,863.95 132.00 1,943.27 117.40
50
530.51
137.40
417.46
149.40
431.38
136.20
100
320.4
199.09
161.80
208.48
149.20
140
448.51
385.38
323.02
200
202.11
104.86
177.40
110.26
158.20
500
110.00
42.25
193.10
28.87
1,000
73.96
22.18
205.40
10.66
1,200
67.41
16.41
216.80
7.95
1,500
5.89
ตารางที ก. 4 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PS Off-grade ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
3,468.19
138.7 2,502.85 132.50 1,800.00 120.90
10
2,104.51
143.1 1,747.49 141.80 1,146.32 149.10
50
498.42
177.6
472.38
158.90
473.09
151.60
100
213.53
201.1
231.87
177.10
235.58
162.50
140
332.07
254.26
210.38
200
71.32
221.1
94.16
197.20
122.43
179.30
500
241.6
6.92
221.80
44.17
201.10
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1,000
-17.16
242.80
14.81
215.60
1,200
10.37
224.60
1,500
ตารางที ก. 5 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSB20 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
3,468.98 162.20 2,718.57 150.90 1,748.18 147.50
10
2,207.36 167.30 1,777.99 159.00 1,399.62 147.90
50
611.48
189.30
533.60
179.00
614.84
167.90
100
223.00
195.70
537.34
188.70
259.74
179.20
140
371.67
298.05
250.56
200
155.57
214.30
274.70
202.60
112.67
190.90
500
60.50
225.90
118.49
216.70
61.77
211.70
1,000
27.75
232.60
26.43
219.60
31.03
219.30
1,200
241.10
-1.08
223.2
27.98
225.8
1,500
ตารางที ก. 6 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSB30 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
4,441.90 144.60 3,173.87 139.00 2,221.25 132.80
10
2,939.92 143.80 2,160.77 143.80 1,502.03 139.60
50
861.80
175.40
679.63
162.80
564.50
153.30
100
259.04
186.30
697.61
164.20
317.56
163.80
140
436.40
355.89
279.74
200
168.90
201.90
374.65
175.80
178.18
173.10
500
32.53
220.60
186.55
187.60
66.04
192.20
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1,000
-1.84
227.00
53.12
197.80
23.90
201.30
1,200
-11.1
222.90
13.51
212.20
18.91
210.60
1,500
9.55
ตารางที ก. 7 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSB40 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
4,585.44 127.10 3,095.72 125.50 2,241.39 121.60
10
3,171.59 134.00 2,275.15 134.00 1,594.92 127.10
50
942.17
159.50
746.43
151.10
361.94
140.70
100
458.82
172.40
753.98
159.20
358.17
147.80
140
501.19
393.52
266.45
200
200.87
183.60
362.43
169.60
188.49
160.10
500
45.87
197.40
188.45
171.10
66.15
170.30
1,000
-2.20
214.30
44.81
185.60
23.54
178.90
1,200
-11.11
227.10
-1.29
16.68
188.20
1,500
-7.93
9.63
ตารางที ก. 8 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSEB20 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
3,675.77 123.60 2,623.24 115.00 1,897.38 113.60
10
2,313.48 122.40 1,693.54 122.20 1,435.90 116.70
50
567.05
140.10
541.07
129.20
478.60
127.50
100
307.36
153.30
536.10
132.60
272.29
134.30
140
370.39
276.40
231.88
200
163.47
166.40
288.28
140.40
154.47
141.50
500
21.06
173.80
137.86
150.70
47.41
151.50
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1,000
-5.37
180.40
40.28
162.20
14.20
156.00
1,200
-10.60
191.90
7.65
170.30
8.07
162.00
1,500
201.20
3.13
174.80
3.24
177.40
ตารางที ก. 9 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
4,535.91 106.20 3,733.72 112.00 2,476.22 111.60
10
2,841.20 112.70 2,299.94 115.80 1,674.56 115.00
50
711.18
122.30
649.30
125.50
555.26
119.50
100
336.05
131.40
670.23
126.60
244.19
124.70
140
434.18
374.65
277.02
200
138.20
135.80
342.09
131.70
159.59
131.30
500
27.98
143.20
160.26
137.40
41.37
136.20
1,000
-1.65
153.20
48.40
147.20
20.13
140.60
1,200
-6.17
158.60
13.90
155.00
19.04
150.10
1,500
166.10
8.84
157.20
14.07
161.20
ตารางที ก. 10 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSEB40 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
5,373.83 103.90 4,127.49 109.60 2,916.68 103.40
10
3,278.32 112.20 2,722.38 110.50 2,043.29 106.30
50
779.03
123.20
456.28
115.10
670.52
112.00
100
368.33
128.10
733.18
116.20
364.26
114.20
140
499.47
411.71
320.05
200
144.90
132.60
351.89
119.60
138.47
118.90
500
27.03
141.70
140.47
123.80
59.79
123.40
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1,000
-4.32
149.40
24.10
127.60
23.24
128.60
1,200
-8.66
153.50
-8.97
133.90
13.08
136.40
1,500
161.90
-16.33
137.80
6.99
ตารางที ก. 11 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSEB30C1 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
4,208.81 118.10
3,515.31 113.50 2,662.09 111.60
10
2,684.21 123.20 2,146.99 116.30 1,817.88 112.40
50
677.24
133.00
618.70
124.20
707.99
119.70
100
307.09
140.40
308.52
129.90
272.95
124.70
140
392.59
335.67
279.50
200
124.24
150.40
139.76
136.90
106.65
131.30
500
30.09
161.90
33.00
145.90
4.44
136.20
1,000
2.00
168.10
4.40
152.50
-24.49
140.60
1,200
-1.93
179.70
-0.05
158.70
-40.35
150.90
1,500
215.00
166.50
156.40
ตารางที ก. 12 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSEB30C2 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
4,557.60 115.90 3,351.15 111.60 2,536.85 109.00
10
2,805.09 118.30 2,225.32 114.40 1,714.78 109.60
50
677.84
126.70
668.71
122.40
564.18
116.10
100
327.67
135.70
651.70
122.50
306.40
119.40
140
414.55
335.13
268.40
200
135.69
142.80
266.40
128.90
149.21
124.60
500
29.18
151.90
155.31
134.00
35.06
131.50
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1,000
1.58
156.10
48.41
142.00
13.96
135.90
1,200
-2.53
162.90
6.49
148.10
8.74
141.80
1,500
165.70
1.43
155.70
3.76
148.80
ตารางที ก. 13 แสดงข้อมูลการไหลและการบวมตัวทีหัวขึนรู ปของ PSOSEB30C3 ทีอุณหภูมิต่างๆ
อัตราเครียดเฉือน
160 องศาเซลเซียส
170 องศาเซลเซียส
180 องศาเซลเซียส
(sec-1)
ความหนืด % Die ความหนืด % Die ความหนืด % Die
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
(Pa.s)
swell
5
4,624.98 108.10 3,641.21 108.60 2,539.20 108.00
10
2,837.42 111.50 2,92.75
113.40 1,785.15 109.10
50
430.00
118.20
633.83
120.10
553.17
114.30
100
265.35
127.00
623.32
120.80
338.09
117.50
140
399.17
373.42
276.74
200
88.12
135.30
297.38
126.30
143.03
121.30
500
-3.29
141.80
135.97
130.70
31.63
125.60
1,000
-23.99
148.50
29.66
138.30
10.70
130.60
1,200
-25.79
152.20
-2.08
144.20
3.82
134.60
1,500
161.30
-6.03
150.50
140.80
ค่ าคงทีจากสมการการไหลแบบต่ างๆ
ตารางที ก. 14 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ HIPS ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
14,631
0.281
Cross-williamson 9,503.83
0.41
0.2100
Carreau-Yasuda
393,165.34
1.681
34.49
0.1837

r
0.9992
- 0.7971
0.9985

ตารางที ก. 15 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของพอลิสไตรี น Off-grade ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
16,798
0.206
0.9980
Cross-williamson 12,380.85
0.44
0.1403 - 0.6765
Carreau-Yasuda
18,601.35
0.531
0.34
0.0348
1.000
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ตารางที ก. 16 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB20 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
16,398
Cross-williamson
8,191.32
0.25
Carreau
21,542.74
0.795
1.14

160 °C
n
0.226
0.1539
0.2009

r
0.9966
- 0.5972
0.9982

ตารางที ก. 17 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB30 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
22,851
Cross-williamson
9,274.67
0.17
Carreau
14,303.32
0.729
0.26

160 °C
n
0.187
0.0681
0.0643

r
0.9927
- 0.6182
0.9990

ตารางที ก. 18 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB40 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
22,967
Cross-williamson
9,369.17
0.16
Carreau
11,377.16
0.626
0.11

160 °C
n
0.226
0.1123
0.0147

r
0.9919
- 0.5483
1.000

ตารางที ก. 19 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB20 ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
19,664
0.19
0.9968
Cross-williamson
9,962.49
0.26
0.1162
- 0.5057
Carreau
7,710.02
0.714
0.11
0.0068
0.9983
ตารางที ก. 20 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
26,896
0.165
0.9958
Cross-williamson
9,905.57
0.17
0.0690
- 0.5007
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Carreau

14,576.17

-

0.631

0.17

0.0035

ตารางที ก. 21 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB40 ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
27,171
0.19
Cross-williamson
11,290.51
0.26
0.1367
Carreau
25,148.48
2.265
1.08
0.2019

0.9999

r
0.9956
- 0.6069
0.9960

ตารางที ก. 22 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C1 ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
32,232
0.108
0.9925
Cross-williamson
10,029.58
0.18
0.0491
- 0.3416
Carreau
12,613.36
0.665
0.16
0.0006
1.000
ตารางที ก. 23 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C2 ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
35,759
0.098
0.9944
Cross-williamson
10,915.87
0.18
0.0428
- 0.3305
Carreau
11,013.49
0.749
0.13
0.0008
0.9995
ตารางที ก. 24 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C3 ทีอุณหภูมิ 160 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
24,824
0.169
0.9968
Cross-williamson
8,234.16
0.16
0.0922
- 0.5732
Carreau
35,550.62
0.694
1.15
0.1367
0.9986
ตารางที ก. 25 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ HIPS ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
31,174
0.111
Cross-williamson 18,883.88
0.46
0.0835

r
0.9993
- 0.5283
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Carreau

41,902.43

-

0.757

1.14

0.0878

0.9999

ตารางที ก. 26 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของพอลิสไตรี น Off-grade ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
13,920
0.19
Cross-williamson
4,056.72
0.10
0.0677
Carreau
5,424.64
0.718
0.12
0.0455

170 °C
r
0.9895
- 0.4421
1.000

ตารางที ก. 27 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB20 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
13,726
Cross-williamson
7,159.34
0.25
Carreau
7,001.52
0.599
0.11

170 °C
n
0.225
0.1431
0.0067

r
0.9951
- 0.5091
0.9995

ตารางที ก. 28 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB30 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
18,915
Cross-williamson
6,556.99
0.15
Carreau
10,018.31
0.515
0.11

170 °C
n
0.196
0.1186
0.0155

r
0.9905
- 0.4673
0.9999

ตารางที ก. 29 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB40 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
14,155
Cross-williamson
4,882.35
0.156
Carreau
5,426.61
0.773
0.09

170 °C
n
0.275
0.1123
0.0829

r
0.9886
- 0.5355
1.000

ตารางที ก. 30 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB20 ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
17,122
0.165
0.9921
Cross-williamson
5,610.56
0.16
0.0986
- 0.4116
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Carreau

6,332.07

-

0.580

0.99

0.0010

0.9988

ตารางที ก. 31 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
23,208
0.165
Cross-williamson
10,518.90
0.27
0.1148
Carreau
16,796.27
0.501
0.21
0.0218

r
0.9960
- 0.4487
0.9996

ตารางที ก. 32 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB40 ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
24,756
0.165
Cross-williamson
7,834.96
0.16
0.0949
Carreau
10,930.96
0.748
0.22
0.0901

r
0.9925
- 0.4289
0.9968

ตารางที ก. 33 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C1 ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
21,955
0.154
0.9963
Cross-williamson
10,115.55
0.26
0.1026
- 0.3843
Carreau
12,690.37
0.537
0.16
0.0006
0.9991
ตารางที ก. 34 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C2 ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
18,073
0.201
0.9930
Cross-williamson
6,394.04
0.16
0.1167
- 0.5024
Carreau
9,021.72
0.656
0.18
0.0861
0.9997
ตารางที ก. 35 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C3 ทีอุณหภูมิ 170 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
19,077
0.204
0.9967
Cross-williamson
9,655.70
0.26
0.1274
- 0.4799
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Carreau

15,731.45

-

0.526

0.23

0.0318

0.9999

ตารางที ก. 36 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ HIPS ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
26,130
0.111
Cross-williamson 16,042.77
0.46
0.0847
Carreau
36,330.66
0.510
0.72
0.0357

r
0.9985
- 0.4714
1.000

ตารางที ก. 37 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของพอลิสไตรี น Off-grade ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
7,765
0.273
Cross-williamson
2,257.11
0.08
0.1544
Carreau
2,815.62
0.685
0.09
0.1301

180 °C
r
0.9977
- 0.5840
0.9946

ตารางที ก. 38 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB20 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
10,894
Cross-williamson
2255.90
0.04
Carreau
4,194.97
0.685
0.10

180 °C
n
0.228
0.0281
0.0712

r
0.9736
- 0.5336
0.9958

ตารางที ก. 39 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB30 ทีอุณหภูมิ
สมการ
m
a
ߟ
λ
Power law
10,112
Cross-williamson
5,393.74
0.23
Carreau
5,494.44
0.518
0.08

180 °C
n
0.274
0.1993
0.0441

r
0.9944
- 0.5867
0.9990

ตารางที ก. 40 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSB40 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
8,332
0.314
Cross-williamson
6,221.57
0.39
0.2574

r
0.9938
- 0.6365
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Carreau

4,080.73

-

0.841

0.19

0.2381

ตารางที ก. 41 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB20 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
ߟ
λ
Power law
11,331
0.213
Cross-williamson
3,148.38
0.09
0.1100
Carreau
3,837.04
0.591
0.06
0.0182

0.9965

r
0.9836
- 0.4508
0.9998

ตารางที ก. 42 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
13,944
0.207
0.9928
Cross-williamson
5,061.43
0.1528
0.1235
- 0.5569
Carreau
6,390.16
0.701
0.17
0.0998
0.9997
ตารางที ก. 43 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB40 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
14,287
0.237
0.9916
Cross-williamson
5,432.39
0.1457
0.1452
- 0.5814
Carreau
9,613.22
0.548
0.19
0.0957
0.9996
ตารางที ก. 44 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C1 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
15,919
0.182
0.9855
Cross-williamson
4,500.12
0.10
0.0698
- 0.4472
Carreau
4,036.54
0.827
0.07
0.0137
0.9972
ตารางที ก. 45 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C2 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
14,372
0.196
0.9918
Cross-williamson
5,090.78
0.1544
0.1186
- 0.5065
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Carreau

8,965.25

-

0.502

0.14

0.0278

0.9999

ตารางที ก. 46 ค่าคงทีจากสมการการไหลแบบต่างๆ ของ PSOSEB30C3 ทีอุณหภูมิ 180 °C
สมการ
m
a
n
r
ߟ
λ
Power law
15,684
0.183
0.9883
Cross-williamson
4,211.92
0.099
0.0828
- 0.4443
Carreau
6,647.02
0.580
0.102
0.0218
0.9998

รู ป ก.1 แสดงลักษณะของเครื องอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder)
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รู ป ก. 2 แสดงลักษณะของเครื องฉีดพลาสติก (Injection molding) (Battenfeld, รุ่ น BA 250)

รู ป ก.3 แสดงลักษณะของเครื อง Compression molding machine

รู ป ก.4 แสดงลักษณะเครื อง Universal Testing Machine
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รู ป ก.5 เครื องทดสอบความสามารถในการรับแรงกระแทก (Impact Tester)
(Zwick รุ่ น B102.202)

รู ป ก.6 แสดงลักษณะของเครื อง Thermogravimetric analysis (TGA)
(PERKIN ELMER รุ่ น TGA 7)
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รู ป ก.7 แสดงลักษณะเครื อง Differential Scanning Calorimeter (DSC)
รุ่ น DSC 204F1 Phoenix บริ ษทั NETZSCH

รู ป ก.8 แสดงลักษณะเครื องทดสอบการไหลแบบ Capillary Rheometer
รุ่ น Rosand RH 2200 บริ ษทั Bohlin
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รู ป ก.9 แสดงลักษณะเครื อง Dynamic Mechanical Analyzer
รุ่ น DMA 1 บริ ษทั METTLER TOLEDO

รู ป ก.10 แสดงลักษณะของเครื อง Scanning Electron Microscope (SEM)
(บริ ษทั CamScan รุ่ น MX 2000)
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รู ป ก.11 แสดงเครื อง X-ray Diffractometor

150
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รู ป ก.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉือนกับความหนืดของ HIPS, พอลิสไตรี น Offgrade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ทีอัตราส่ วน a) 20%, b) 30% และ c) 40% โดยนําหนัก
และเปรี ยบเทียบผลของชนิดสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก โดย d) เติม SBS และ e) เติม
SEBS ทีอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส
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รู ป ก.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉือนกับความหนืดของ HIPS, พอลิสไตรี น Offgrade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ทีอัตราส่ วน a) 20%, b) 30% และ c) 40%
โดยนําหนัก และเปรี ยบเทียบผลของชนิดสารปรับปรุ งความทนแรงกระแทก โดย d) เติม SBS และ
e) เติม SEBS ทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
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รู ป ก.14 แสดงผลของอุณหภูมิในการทดสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและ
อัตราเครี ยดเฉือนของ a) HIPS, b) พอลิสไตรี น Off-grade, เติม SBS ปริ มาณ c) 20, d) 30 และ e)
40% โดยนําหนัก
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รู ป ก.15 แสดงผลของอุณหภูมิในการทดสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและ
อัตราเครี ยดเฉือนของ a) HIPS, b) พอลิสไตรี น Off-grade, เติม SEBS ปริ มาณ c) 20, d) 30 และ
e) 40% โดยนําหนัก
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รู ป ก.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉื อนและการบวมตัวทีหัวขึนรู ป ณ อุณหภูมิ 170
องศาเซลเซียส
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รู ป ก.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเครี ยดเฉื อนและการบวมตัวทีหัวขึนรู ป ณ อุณหภูมิ 180
องศาเซลเซียส
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รู ป ก.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปและอุณหภูมิของ HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ ทีอัตราเครี ยดเฉือนคงที 5 s-1
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รู ป ก.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปและอุณหภูมิของ HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade และพอลิสไตรี น Off-grade เบลนด์ ทีอัตราเครี ยดเฉือนคงที 10 s-1
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รู ป ก.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและอัตราเครี ยดเฉื อนของ HIPS, พอลิสไตรี น Offgrade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส
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รู ป ก.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและอัตราเครี ยดเฉื อนของ HIPS, พอลิสไตรี น Offgrade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
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รู ป ก.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปกับอุณหภูมิของ HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอัตราเฉือน 5 s-1
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รู ป ก.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการบวมตัวทีหัวขึนรู ปกับอุณหภูมิของ HIPS,
พอลิสไตรี น Off-grade, PSOSEB30 และคอมพอสิ ทของ PSOSEB30 ทีอัตราเฉือน 10 s-1
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